WIELKOPOLSKI KURATOR OŚWIATY
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań
Poznań, 23.03. 2020
Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
województwa wielkopolskiego

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19
na terenie naszego kraju Minister Edukacji Narodowej wprowadził czasowe ograniczanie
funkcjonowania szkół i placówek oświatowych (początkowo na okres od 11 do 25 marca 2020
roku z późniejszym jego wydłużeniem na okres od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.)
Przesyłam Państwu, materiały pomocnicze oraz rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczegółowych 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), które zawiera nowe, szczegółowe regulacje prawne umożliwiające
prowadzenie w szkołach i placówkach oświatowych nauczania na odległość oraz oceniania
i klasyfikowania uczniów. Realizacja procesu kształcenia w okresie od 25 marca do
10 kwietnia 2020 r. odbywać się będzie w zmienionych warunkach organizacyjnych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji
tych zadań, o których mowa w ww. rozporządzeniu.
Wielkopolski Kurator Oświaty, mając na względzie właściwą organizację i realizację procesu
edukacyjnego, dobro, bezpieczeństwo uczniów oraz nauczycieli, w tym przeciwdziałanie
rozprzestrzenianiu się koronawirusa przypomina o obowiązku poinformowania,
za pośrednictwem dostępnych mediów elektronicznych, nauczycieli (radę pedagogiczną
szkoły) o obowiązujących przepisach. Apelujemy, ze względu na bezpieczeństwo

nauczycieli, o nieorganizowanie rad pedagogicznych.
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, we współpracy z nauczycielami, ograniczając
do minimum bezpośrednie, grupowe z nimi kontakty powinni ustalić, określić w szczególności:
- tygodniowy zakres treści nauczania w poszczególnych oddziałach klas, uwzględniając
zasady higieny pracy umysłowej, możliwości psychofizyczne uczniów, obowiązującą
podstawę programową kształcenia na danym etapie edukacyjnym;
- sposoby monitorowania postępów uczniów, weryfikacji ich wiedzy i umiejętności oraz
sposoby informowania rodziców o postępach ucznia oraz uzyskanych przez niego
ocenach;
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-

sposób dokumentowania realizacji zadań przez szkołę, przedszkole, placówkę oświatową;
nauczycieli, wychowawców (proszę do minimum ograniczać biurokrację,
sprawozdawczość);
źródła i materiały niezbędne do realizacji zadań, w tym materiały w postaci
elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
formy i terminy konsultacji, które zapewnią każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość
konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia;
modyfikacje odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego, szkolnego
zestawu programów nauczania;
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 zastrzeżeń
do trybu ustalania tej oceny.

Z poważaniem
Z up. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Aleksandra Kuź
Wicekurator Oświaty
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