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Zarządzenie Nr 6/202 0 l202l
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Poznaniu

z dnia 23.10.2020 r.

w sprawie określenia zasad za|iczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęĆ
realizowanych z wykorrystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego

sposobu kształcenia w rwiązku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem
inła|czaniem COVID-l9 w ZSP nr 11 w Poznaniu.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z20 marcaŻ020 r.

w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresię czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-l9 (Dz.U. poz. 493 ze zm.)

zarządzam, co następuj e:

§1.

Zarządzenie okręśla zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęĆ

realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr l1 w
Poznaniu zwykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu

kształcenia na ęzas zawięszęnia zajęó dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
w związku z czasowm ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zap obie gani em, prze ciw dział ani em i zw alczaniem C O V I D - l 9.

§2.

Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęó dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, o których mowa

wart. 42ust.3 pkt 1 oraz ust.6 i 7 ustawy zdnia26§1.1982 r. - KartaNauczyciela(Dz,U.z
2020 t. poz. 910) zalicza się zĄęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik
kształcęnia na odległość, o których mowa w § 2 tozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z20 marca2020 r. w sprawie szczegółowychrozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
fuŃcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiemo przeciwdziałaniem
izwalczarięm COVID-l9 (Dz. U. poz, 493), realizowane w okresie ograniczenia
funkcjonowania w ZSP nr 1l w Poznaniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zw a|czaniem COVID- 1 9.

§3.

1. Zajęciadydaktyczne, wychowawczę i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod

i technik, o ktorych mowa w § 2 zarządzenia, są za|iczone do tygodniowego

obowiązkowego wymi aru zaj ęc nauczyciela, j eżel i :

a) nauczyciel zrealizował, zajęcia w ramach obowiązującego go tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub

opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio zuczniami albo na ich rzecz,



b) nauczyciel uwzględnił tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikający z
ramowych planów nauczania dla szkoły podstawowej do zręalizowania w
poszczególnych oddziałach klas oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęĆ

realizowanych w formach pozaszkolnych,
c) nauczyciel zweryfi kował uczestnictwo uczniów na zajęciach,
d) nauczyciel zapewnił uczniom lub ich rodzicom żródła i materiały niezbędne do

r ealizacji zaj ęó w formię el ektro nicznej,
e) każdy uczęńlub rodzic posiada możliwośó konsultacji znauczycielem,
f) nauczyciel przekazń kaźdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie

i terminach konsultacji, o których mowa w lit. e,

g) nauczyciel dokonywał weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą
kontrolę postępów w nauce, w tym równiez informował uczniów lub rodziców

o postępach uczniaw nauce, atakżę uzyskiwanychprzez niego ocenach,

h) w-przypadku nauczyciela posiadającego kwalifikacj ę z zabesu pedagogiki specjalnej

zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania ksńńcenia integracyjnego

oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym - nauczyciel

współpracowń z naucrycielami prowadzącymi zajęcia z vcznięm posiadającym

orzeczenię o potrzebie kształcęni a specj alne go,

i) nauczyciel udzie|ał wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczno-
pedagoglczną, w szczegolności w drodze telefonicznej - w przypadku nauczycieli,
którzy prowadzątego typu zajęcia,

Informowanie o postępach w naucę, o którym mowa w ust.l lit.g może następowaĆ

z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególnoŚci

Ziniegrowanej Platformy Edukacyjnej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia
wymiinionego w § 2 zarządzenia, dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej,

komunikatorówo telefonu.
Tygodniowy zakres treści nauczania do zręalizowania w poszczęgólnych oddziałach klas

za{więrdzadyrektor we współpracy z nauczycielami, uwzględniając kryteria określone w

§ 1 ust. 1 pkt 7 rozpotządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1l

w Poznaniu.

2.

ĄJ.

§5.

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły i
elektronicznym,

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dnięm podpisania.

w dzięnniku

P oznai, dnia 26.1 0 .20ż0.


