Białystok, 24 marca 2020 r.
Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493) zarządzam,
co następuje:
1) Podstawowym narzędziem do komunikacji Dyrekcji Szkoły z nauczycielami, rodzicami
i uczniami jest Zintegrowana Platforma Edukacyjna epodreczniki.pl, poczta elektroniczna,
dziennik elektroniczny.
2) Nauczyciele komunikują się z uczniami i ich rodzicami poprzez Zintegrowaną Platformę
Edukacyjną epodreczniki.pl, dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną. Dopuszczalne jest
wykorzystanie innych form komunikacji – komunikatory, inne platformy już stosowane
i zweryfikowane przez nauczycieli z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych.
3) Dyrektor szkoły poprzez wychowawców przekazuje rodzicom informacje dotyczące
tygodniowego, stałego planu zajęć. Plan zajęć publikuje się na szkolnej stronie internetowej.
Plan obowiązuje w okresie zawieszenia zajęć.
4) W przypadku, gdy rodzice nie odczytują wiadomości (brak kontaktu), wychowawca
informuje o zaistniałej sytuacji Dyrektora Szkoły i wdraża procedurę dostarczenia
materiałów edukacyjnych w formie tradycyjnej.
5) Nauczyciele ustalają zakres treści programowych do zrealizowania na poszczególnych
przedmiotach zgodnie z tygodniowym (stałym) planem nauczania, o którym mowa w pkt 3.
6) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają sposób monitorowania postępów
uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również
informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce i uzyskanych ocenach.
Oceny uczniów wpisuje się do dziennika elektronicznego.
7) Nauczyciel, organizując pracę uczniów, musi uwzględnić:
a) równomierne obciążenie ucznia w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów,
d) łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
8) Za koordynację pracy danej klasy odpowiedzialny jest wychowawca.
9) Nauczyciele prowadzą konsultacje dla uczniów i rodziców; mają obowiązek odpowiedzieć
na zapytania niezwłocznie (najpóźniej w kolejnym dniu roboczym).
10) Nauczyciele wskazują materiały, źródła (w tym elektroniczne) niezbędne do realizacji zajęć
uczniom lub rodzicom w przeddzień do godziny 15:00, zgodnie z ustalonym tygodniowym
planem nauczania (załącznik nr 1).
11) Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymują materiały dostosowane do
ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych wynikających z niepełnosprawności.
Nauczyciele prowadzący i współorganizujący oraz nauczyciele specjaliści konsultują ze sobą
wszelkie udostępniane tym uczniom materiały.
12) Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym włączeni są w zespół klasowy i otrzymują
materiały dostosowane do ich potrzeb.

13) Nauczyciele specjaliści (pedagog szkolny, logopeda, psycholog szkolny, terapeuta
pedagogiczny) przesyłają swoim uczniom materiały do pracy samodzielnej. Materiał może
być realizowany w przeciągu całego tygodnia.
14) Nauczyciel utrwala udostępniane materiały w dwóch kopiach (na dysku twardym i na
nośniku przenośnym), jak też prace odsyłane przez uczniów oraz zachowuje wszelkie
wiadomości wysyłane oraz otrzymywane od uczniów i rodziców.
15) Na polecenie Dyrektora Szkoły nauczyciel udostępnia materiały, o których mowa
w punktach 13 i 14.

