
Aneks do Zarządzenia nr 3/2020/2021 z dn. 26. 10. 2020 r. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach w okresie 

zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

W § 1. Sposoby i tryb realizacji zajęć;  

dodaje się pkt 4 w brzmieniu; 

„W komunikatorze Discord każdy uczeń jest przypisany do swojej klasy, która jest grupą 

zamkniętą. 

 W czasie zajęć uczeń używa mikrofonu.” 

dodaje się pkt 5 w brzmieniu; 

„ Potwierdzenie uczestnictwa ucznia na zajęciach odbywa się poprzez potwierdzenie jego 

obecności komunikatem głosowym „jestem”, „obecny” po wywołaniu przez nauczyciela. 

Usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach dokonuje rodzic/ prawny opiekun ucznia 

poprzez dziennik elektroniczny w terminie 3 dni roboczych od nieobecności ucznia na 

zajęciach.” 

W § 5. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły; 

pkt 2 otrzymuje brzmienie; „ Przesłanie materiałów zdalnego nauczania przez komunikator 

Discord, Zadania domowe w e-dzienniku lub konto w e-dzienniku” 

§ 16 przyjmuje brzmienie; 

 W okresie nauki zdalnej obowiązują: 

 Procedury określające warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku 

wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie ograniczania funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty zawarte w załączniku nr 4,  w Zarządzeniu nr 22 Dyrektora Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Kwiecińskiego z dnia 25. 03. 2020 r. 

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych 

ocenach zawarte w załączniku nr 6,  w Zarządzeniu nr 22 Dyrektora Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego im. Jana Kwiecińskiego z dnia 25. 03. 2020 r. 

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zawarte w 

załączniku nr 7,  w Zarządzeniu nr 22 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana 

Kwiecińskiego z dnia 25. 03 2020 r. 



Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej zawarte 

w załączniku nr 9,  w Zarządzeniu nr 22 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana 

Kwiecińskiego z dnia 25. 03. 2020 r. 

Dodaje się § 17 w brzmieniu; 

Aneks do zarządzenia obowiązuje od dnia 9 listopada 2020 r. 
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