
Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach  

z dnia 24 marca 2020 r. 

w sprawie organizacji pracy szkoły 
 

 

§1.  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

informuję, że w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze  są realizowane z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

 

 

§2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

informuję, że: 

1) kształcenie na odległość będzie przebiegać zgodnie z tygodniowym rozkładem 

zajęć, 

2) w trakcie przewidzianych planem zajęć nauczyciele będą pracować z uczniami w 

formie wcześniej ustalonej, 

3) kontakt nauczyciela z uczniami może odbywać się poprzez komunikator w 

iDzienniku, inne komunikatory znane uczniom i nauczycielowi, pocztę elektroniczną, 

platformy edukacyjne, czaty, transmisje wideo i w niektórych przypadkach 

telefonicznie (telefon służbowy pedagoga), 

4) wszystkie niezbędne informacje i materiały do zajęć nauczyciel może przesłać 

uczniom wcześniej, 

5) w tygodniowym doborze zakresu nauczania nauczyciele uwzględnią potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym objętych kształceniem 

specjalnym, 

6) nauczyciele będą łączyć przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych 

i bez ich użycia,  

7) w kształceniu na odległość nauczyciele uwzględnią ograniczenia wynikające ze 

specyfiki zajęć,  

8) przy monitorowaniu postępów ucznia mogą zostać wykorzystane rozwiązania 

systemowe platform edukacyjnych, aktywność uczniów, wywiad, kontrola prac, 

dyskusje na webinariach, prace pisemne itp. 

9) weryfikacja wiedzy i umiejętności odbędzie się w formie opisanej w 

przedmiotowych zasadach oceniania, 

10) oceny uczniów są wpisywane do iDziennika, do którego mają stały dostęp 

zainteresowani uczniowie i rodzice,  

11) dokumentowanie realizacji zadań szkoły odbywa się w systemie iDziennik oraz w 

dokumentacji pedagoga i bibliotekarza, 

12) źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci 

elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać, są publikowane na 

stronie internetowej szkoły www.zs1.suwalki.pl i będą aktualizowane w miarę 

potrzeb;  

13) konsultacje rodziców z nauczycielem prowadzącym zajęcia można prowadzić 

poprzez komunikator w iDzienniku, 

http://www.zs1.suwalki.pl/


14) w celu wypożyczenia lektury uczniowie mogą zgłosić ten fakt bibliotekarzowi 

(komunikator w iDzienniku); we wtorek i czwartek, w miarę potrzeby bibliotekarz 

przygotuje książki do wypożyczenia i pozostawi je do odbioru z portierni szkoły, 

15) pedagog szkolny wspiera uczniów – w sytuacjach trudnych można się 

kontaktować poprzez komunikator lub telefonicznie,   

16) w celu zachowania higieny pracy umysłowej i zawodowej kontaktowanie się 

nauczycieli i uczniów odbywa się w godz. 8.00-16.00, za wyjątkiem obopólnej zgody 

na inną godzinę realizacji kształcenia na odległość. 

 

 

§3. Zgodnie z cytowanym w §2 Rozporządzeniem, zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:  

1) z wykorzystaniem:  

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 

udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod 

adresem www.epodreczniki.pl, 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, stronach internetowych jednostek podległych MEN lub przez 

niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,  

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,  

d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez 

nauczyciela;  

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do 

oceny pracy ucznia;  

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem. 

 

 

Alicja Węsierska-Kwiecień 

http://www.epodreczniki.pl/

