
Zarządzenie nr 10/2019/2020 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia z dnia 20 marca 

2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co 

następuje: 

1. Od 25 marca do 10 kwietnia br. VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana 

Paderewskiego w Poznaniu, realizuje proces dydaktyczno – wychowawczy w formie 

kształcenia na odległość. 

2. Nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom, zakres materiału na każdy tydzień nauki, 

wskazują uczniom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć. MEN zachęca do 

korzystania z platformy www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym 

umieszczone są bezpłatne materiały edukacyjne. (…) „Zachęcamy uczniów, rodziców 

i nauczycieli do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego 

wykorzystywania. Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie 

wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie 

udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników, 

czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie. Dyrektor szkoły 

lub placówki, który zdecyduje się na korzystanie  platformy może utworzyć na niej konta 

dla uczniów i nauczycieli. Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli 

szkoły lub placówki w celu utworzenia kont. Aby usprawnić korzystanie z platformy 

dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej. „ (…) 

3.  W miarę możliwości uczniów i nauczyciela, będą prowadzone lekcje online 

z wykorzystaniem platform zaproponowanych przez nauczycieli. 

4. Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielem, odbywać się będzie poprzez komunikator 

w dzienniku elektronicznym lub w inne wspólne ustalone sposoby. 

5. W dzienniku elektronicznym nauczyciel zapisuje temat jednostki lekcyjnej. 

6. W kształceniu na odległość należy uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów i nie 

obciążać ich nadaremnie pracą z użyciem monitorów ekranowych. Do monitorowania 

równomiernego obciążenia uczniów zadaniami w poszczególnych dniach pomocny będzie 

plan pracy zdalnej. 

7. Wychowawcy oraz psycholog i pedagog szkolny udzielają wsparcia i pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej w organizacji kształcenia na odległość. 

8. Problemy wynikające z nowej  organizacji pracy szkoły, proszę zgłaszać drogą mailową: 

sekretariat@paderek.poznan.pl,  lub przez komunikator w dzienniku elektronicznym. 
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