
  

 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Józefa Jaworskiego 
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Bankowa 7/11 
Tel. 42-712-15-68  
email: szkolasport@wp.pl  
www.szkolasport.pl 

 

 1 

 
 

Zarządzenie nr 5/2020/2021 
 Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 

 im. Józefa Jaworskiegow Aleksandrowie Łódzkim 
z dnia 24.10.2020 r. 

 
 
 

 w sprawie: wprowadzenia zasad nauczania na odległość w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3  
im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim. 
 
 Na podstawie: 
 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 23 października 2020 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 
1870). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 1389) 

 
§ 1 

 
Wprowadzam do stosowania zasady nauczania na odległość w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3  
im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
 
Zasady obowiązują od dnia 24.10.2020 r.  
 

§ 3 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24.10.2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
        Dyrektor  Szkoły 
 
        Piotr Adamczewski 
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Załącznik nr 1 do Zarządzanie nr  5/2020/2021  
z dnia 24.10.2020 

 

 

 

ZASADY NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 
 

 
W niniejszym dokumencie zostały określone zasady prowadzenia nauczania zdalnego 
(nauczania na odległość), oceniania postępów w nauce  w klasach IV-VIII Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim. 
 
Przed wdrożeniem zasad nauczania na odległość podjęto następujące działania: 
 

Þ Dyrektor wraz z nauczycielami ustalił wspólne i jednolite technologie informacyjno-
komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć; 

Þ Dyrektor określił zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu  
do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych;  

Þ Dyrektor we współpracy z nauczycielami ustalił źródła i materiały niezbędne do realizacji 
zajęć, z których uczniowie mogą korzystać;  

Þ Dyrektor ustalił postępowanie w przypadku problemów technicznych: 
o Jeżeli uczeń lub nauczyciel nie posiada właściwego sprzętu lub dostępu  

do Internetu niezwłocznie zgłasza to dyrektorowi, a ten w miarę możliwości 
wypożycza  niezbędny sprzęt lub zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra 
Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. organizuje naukę zgodnie  
z zapisami w punkcie 1 niniejszych zasad.  

o Jeżeli na posiadanym przez ucznia sprzęcie brak jest odpowiedniego 
oprogramowania do udziału w zajęciach, a opiekunowie oraz uczeń mają 
problemy z jego właściwą instalacją lub konfiguracją zgłaszają ten fakt 
niezwłocznie dyrektorowi. Dyrektor wyznacza pracownika, który wspomaga 
opiekunów ucznia w instalacji i konfiguracji oprogramowania, a jeżeli to nie 
przynosi rezultatu wykonuje instalację lub konfigurację za nich (za zgodą 
opiekunów) na terenie szkoły. 

 
1. Założenia ogólne 

 
Þ Zajęcia lekcyjne prowadzone są przy wykorzystaniu platformy Microsoft Office 365 

Education; 
Þ Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest Sportowa 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim, a podstawą 
prawną tego przetwarzania jest przepis prawa wynikający z ustawy Prawo Oświatowe. 
Dane będą udostępniane dostawcy usługi Office 365 firmie Microsoft z siedzibą w 
Irlandii, a przekazywane do Państwa Trzeciego (w tym do USA) tylko w sytuacji, gdy 
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Micorosoft gwarantuje ten sam poziom ochrony co przepisy Unii Europejskiej.   Zakres 
przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię, nazwisko, login użytkownika 
oraz nazwa szkoły. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony 
danych osobowych podane są w  Klauzuli Informacyjnej dostępnej na stronie szkoły; 

Þ Szkoła prowadzi zajęcia z wykorzystaniem tylko narzędzi, które w swoich regulaminach 
gwarantują właściwe zabezpieczenie danych osobowych, a dostawcy tych systemów są 
dla szkoły podmiotami przetwarzającymi tj. Vulcan dostawca elektronicznego dziennika 
oraz Microsoft dostawca usługi Office 365 do prowadzenia zdalnych lekcji, a także  
e-podreczniki.pl, których Administratorem jest minister właściwy ds. Cyfryzacji; 

Þ Zajęcia lekcyjne prowadzone są zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć lekcyjnych; 
Þ W ramach nauczania zdalnego prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania oraz 

zajęcia wyrównawcze zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć lekcyjnych; 
Þ Przerwy międzylekcyjne obowiązują zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych; 
Þ Nauczyciele na każdej lekcji sprawdzają obecność uczniów i dokonują potwierdzenia 

obecności w dzienniku elektronicznym Vulcan; 
Þ Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach, przygotowywać się do zajeć  

i  aktywnie w nich uczestniczyć; 
Þ Uczniowi mają obowiązek mieć włączone kamery i mikrofony (polecenie wyłączenia 

kamer i mikrofonu wydaje nauczyciel); 
Þ Zajęcia wychowania fizycznego oraz treningu ukierunkowanego (TU) zostają zawieszone 

w godzinach wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych w okresie 
obowiązywania nauczania zdalnego; 

Þ Z uwagi na specyfikę szkoły zajęcia TU będą organizowane od dnia 27.10.2020 r.   
w dniach szkolnych w godzinach 16.00-17.30 oraz w soboty zgodnie z harmonogramem 
umieszczonym na stronie internetowej szkoły w dniu 26.10.2020 r. Udział w tych 
zajęciach nie jest obowiązkowy, na podstawie pisemnej zgody rodzica/opiekuna ucznia; 

Þ Dla uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub brak  możliwości 
realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu 
zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub 
umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość na terenie szkoły (§ 2 ust. 3f Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 
23 października 2020 r. poz. 1870). W tym przypadku wymagane jest złożenie wniosku 
w formie pisemnej do dyrektora szkoły (za pośrednictwem dziennika elektronicznego 
lub na adres meilowy:  Piotr.Adamczewski@szkolasport.pl) w terminie do dnia 
26.10.2020 r.;  

Þ Dane w ten sposób zebrane będą przetwarzane zgodnie z w/w podstawą prawną w celu 
zorganizowania zajęć w innej formie niż zdalnej co jest obowiązkiem ustawowym 
Administratora, przysługują te same prawa oraz okresy przetwarzania co do każdej innej 
dokumentacji szkolnej. 
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2. Forma prowadzenia zajęć: 

 
Þ Wszystkie zajęcia (z wyłączeniem zajęć wychowania fizycznego oraz treningów 

ukierunkowanych) prowadzone są w formie połączączenia on-line z wykorzystaniem 
platformy Microsoft Office 365 Education;  

Þ Zajęcia lekcyjne on-line trwają 30 minut, a pozostałe 15 minut nauczyciel pozostaje do 
dyspozycji uczniów z którymi prowadził zajecia lekcyjne. 

 
 

3. Zasady oceniania uczniów klas IV-VIII: 
 

Þ Ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z zapisami Statutu szkoły oraz 
Przedmiotowych Zasad Oceniania; 

Þ W okresie nauczania zdalnego ocenianiu w szczególności podlega: aktywność, 
zaangażowanie, systematyczność. 

 
4. Nauczanie indywidualne realizowane jest przez nauczycieli, którym zostało ono 

przyznane za pomocą aplikacji zdalnych. Dokumentacja nauczania indywidualnego 
prowadzona będzie  w dziennikach zajęć dodatkowych -  Vulcan.  

 
5. Wychowawcy klas IV-VIII w ramach realizacji godzin wychowawczych pozostają 

dostępni dla uczniów za pomocą aplikacji zdalnych (Teams) zgodnie z tygodniowym 
rozkładem zajęć lekcyjnych. Wychowawcy klas zobowiązani są do prowadzenia godziny 
wychowawcznej w formie lekcji online.  

 
6. Wszyscy nauczyciele pozostają dostępni dla rodziców przy wykorzystaniu aplikacji 

zdalnych (dziennik elektroniczny, Teams, Outlook).  
 

7. Dokumentacja realizacji nauczania zdalnego prowadzona jest w dzienniku 
elektronicznym Vulcan. 

 
 
 
 


