
ZARZĄDZENIE NR 3/SSP/03/2020 

DYREKTORA SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. RADY EUROPY 

 W LUBINIE 

z dnia 25 marca 2020 roku 

w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie, w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

zdalnego w roku szkolnym 2019/2020. 

1) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2) Na podstawie 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. 

3) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

 

 

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie zarządza, co następuje: 

 

§1 

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie zobowiązuje 

wszystkich nauczycieli od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania 

stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły, do organizacji zajęć lekcyjnych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

§2 

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie zobowiązuje 

wszystkich nauczycieli do zdalnej realizacji podstawy programowej w ramach 

obowiązującego Ich dotychczas tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, wykorzystując do tego np. Dziennik Elektroniczny – 

eDziennik UONET+ dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli platform edukacyjnych, poczty 

elektronicznej. 

 

 



§3 

 

Sposób organizacji zdalnego nauczania, oceniania, klasyfikowania określać 

będzie Regulamin Organizacji Kształcenia Na Odległość  (E-Learningu) w 

Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie, uchwalony przez 

Radę Pedagogiczną w dniu 27 marca 2020 r. 

§4 

 

Regulamin Organizacji Kształcenia Na Odległość (E-Learningu) w Społecznej Szkole 

Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie, uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 27 

marca 2020 r., umieszczony zostanie do wiadomości Rodziców/ Opiekunów Prawnych, 

Uczniów na stronie internetowej szkoły w dniu 27 marca 2020 r.  

 

Marta Pilecka-Lalewicz 

Dyrektor SSP im. Rady Europy  

w Lubinie 

 

 


