
ZARZĄDZENIE  NR 7/2020 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6  

im. Romualda Traugutta w Lublinie 

Z DNIA 21 MARCA 2020 r. 

 

w sprawie dopuszczenia do użytku w  Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta  

w Lublinie platformy e-learningowej MOODLE. 
 
  Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.),  w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 21 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz.410) i art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), art. 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). W związku z w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 

marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491) w sprawie ogłoszenia epidemii w całym kraju od dnia 21 marca do odwołania oraz zarządzam, 

co następuje: 

§ 1. 

1. Dopuszczam do użytku w Szkole podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie 

platformę e-learningową MOODLE pod adresem: https://e-lekcjesp6.pl 

2. Platformy e-learningowej, o której mowa w ust.1 wykorzystywana będzie do realizacji 

zajęć obowiązkowych z uczniami przewidzianych w ramowych planach nauczania  

dla uczniów szkół podstawowych, zajęć dodatkowych i pracy z wychowankami oddziałów 

przedszkolnych. 

§ 2. 

1. Moderowana przez nauczycieli i wychowawców Szkoły nauka zdalna uczniów  

z wykorzystaniem platformy e-learningowej: 

a) obejmuje treści przewidziane podstawą programową, w tym powtórzenia  

i utrwalenie wiadomości i umiejętności, 

b) jest spójna z treściami programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Rozumiem 

siebie, próbuję zrozumieć innych, pomagam, 

c) umożliwia uczniowi uzyskanie ocen, zgodnych z zasadami oceniania 

wewnątrzszkolnego, a dzięki ocenie kształtującej zapewnia uczniowi rozwijanie   

i doskonalenie umiejętności, 

d) motywuje do doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy, 

e) wykorzystuje Internet i tradycyjne materiały edukacyjnych w tym podręczniki 

szkolne, wydania książkowe lektur szkolnych oraz książkowe publikacje 

tematyczne,  

f) jest organizowana z zachowaniem higieny i bezpieczeństwa w pracy na platformie 

MOODLE, 

g) jest organizowana w ścisłej współpracy nauczycieli uczących daną klasę, 

h) spełnia standardy zapewniające ochronę danych osobowych uczniów i ich 

rodziców/opiekunów prawnych. 

 

§ 3. 

1. Do pracy z uczniami na odległość nauczyciele mogą wykorzystywać inne, dostępne 

komunikatory IT. 

2. Wykorzystanie komunikatorów, o których mowa w ust. 2. wymaga pisemnej zgody 

rodziców ucznia wyrażonej przez system dziennika elektronicznego UONET+. 

     

§ 4. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 marca 2020 r..  
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 

IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE 
 

                 Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk 

https://e-lekcjesp6.pl/

