
Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 31.08.2020 r. dyrektora  Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w 

sprawie wprowadzenia procedury ustalenia źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji 

zajęć 

 

 

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 4 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2020 r. zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się procedurę ustalenia źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, która 

stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie 1 września 2020 r.  

 

 

 

 

…………….………................. 

(podpis dyrektora) 

 



Załącznik 

Procedura ustalenia źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć 

 

1. 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 urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek 

podległych temu ministrowi 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, 

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich 

realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych edukacją 

wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-

wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

2. Nauczyciele przedmiotowi spośród pozycji wskazanych w ust. 1 wybierają źródła 

i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać oraz 

informują o dokonanym wyborze dyrektora.  

3. Dyrektor zatwierdza wybór dokonany przez nauczyciela, ewentualnie wskazuje 

nauczycielowi konieczność zmodyfikowania zestawu źródeł i materiałów niezbędnych do 

realizacji zajęć.  

4. Informacja na temat zatwierdzonych przez dyrektora źródeł i materiałów niezbędnych do 

realizacji zajęć jest przekazywana uczniom.  


