Zarządzenie Dyrektora SzkoĘ Podstawowej im. Jana III Sobieskiego
w Porajowie nr 13/202I z łJnia 1 marca 20ż1 r,

W

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 0I.03.202I roku

c1o

14.03.ż02I roku.

Na podstawie § 1a ust.

1

pkt I rozporządzenia MEiN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sPrawie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związkll

z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwa|czaniem COVID -19 (Dz.|]. z2020 r. Poz,I389 ze

zmianami) zarządzam. co następuj

e

:

§1.

od dnia L

marca 202I

r. do dnia 14

marca 202I

r. w Szkole

Podstawowej

im. Jana III Sobieskiego w Porajowie ogranicza się funkcjonowanie jednostki.

§2.

1.

Organizacjapracy szkoły przedstawia się następująco:

a.
b.

Uczniom klas 1-3 Dyrektor szkoły organizuje naukę w formie stacjonarnej.

c.

Uczniom klas 4-8 Dyrektor szkoły organizuje edukację zdalną.

d.

Uczniom, ktorzy

Uczniom klas 1-3 Dyrektor szkoły organizuje opiekę w świetlicyszkolnej.

z

uv,lagi

na rodzĄ niepełnosprawności lub z powodu innYch

waźnych przyczyfl nie mogą uczyć się

w domu, Dyrektor szkoły organizuje

zajęciaw szkole.

e.

Uczniom klasy 8. Dyrektor umożliwia konsultacje indywidualne lub grupowe

z nalczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczen
przystępuj e do egzaminu ósmoklasisty.

f.

Uczniom klas 1-8 Dyrektor szkoły umożliwia korzystanie ze zbiorów biblioteki
szkolnej.

2.

Orgarizację pracy szkoły w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty określa ,,Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie czasowego

ograniczenia fuŃcjonowania szkoły", który stanowtzńącznik nr

1

do zarządzenia.

§3.
Zobowiązuję nauczycieli edukacji przedmiotowych, do przeanalizowania Programów
w zdalnym
nauczania i ewentualnej ich modyfikacji w sposób umożliwiających realtzację
nauczaniu.

-

załącznik nl 2.

§4.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacj i statutowy ch zadai szkoły, DYrektor szkołY
nauczycielom, których rea|izacja pfocesu dydaktycznego jest utrudniona bądźniemożliwa

ze

względu na formę nalczania na odległość,przydzie\a

inne

zadania Prowadzone

bezpośrednio zuczniami lub na ichrzęczw ramach obowiązującego go pensum,

§5.
Zobowiązuje wychowawców klas

do

przekazania rodzicom

i

uczniom ,,Regulaminu

organizacjipracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkołY".

§6.
Traci moc Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 8l202I z dnia 15 lutego 202t r.

§7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca żOżIr.
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do Zarządzenia DyrektoraNr 13/2021
z dnia 0l .03 ,202Ir.

Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
szkoły

§1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określaformy i sposob realizacjt procesu dydaktyczno-wychowawczego
w Szkole podstawowej w Porajowie w okresie ograniczenia jej funkcjonowania ze względu
na zwiększone

ryzyko zagrożeniauczniów i pracowników zakażeniem Covid-l9.

2. Regulamin obowiązuje całą społecznośó szkolną

i

wszystkich Pracowników

zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie,

tym zajęć z wykorzystaniem metod
technik kształcenia na odległośó lub innego sposobu rea\izacji tych zadń. w okresie
3.

i

Za organizację rearizacji

zadafi szkoły, w

czasowego ograniczenia funkcj onowania szkoły odpowiada Dyrektor szkoły.

§2.

1. Uczniowie klas

1-3 uczestnicząw zajęciach stacjonarnych na teranie szkoły zgodnie

z ustalonym tygodniowym rozkład em zĄęó
2.

-

Uczniowie klas 1-3 uczą się w wyznaczonych gabinetach lekcyjnych, w czasie Przerw
przebywaj ą na wy znaczonych korytarzach

3.

Uczniowie klas 1-3 korzystają zzajęć świetlicowych w godzinach pracy ŚwietlicY.

4.

Uczniowie klas 1-3 zobowiązani są do przestrzegania ,,Procedur bezpieczeństwa
ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid- 19".

§3.
Uczniowie z niepełnosprawnościamii uczniowie, którzy z powodu innych
ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.
1.

Uczniom, ktorzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą rea\izować zĄęc
z v,rykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćw miejscu zamieszkania,

dyrektor organizuje zajęcia

w szkole lub umozliwia uczniowi

rea|tzację ZąęĆ

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćna terenie szkołY.

ż. W przypadku

uczniów, którzy z powodu innych ważnych pIzyczyn nie mogą uczyc
się w domu, dyrektor szkoły zorganizuje zĄęcia w szkole lub umożliwia uczniowi
rca1izację zajęć zwykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległoŚĆ na terenie

szkoły.

3.

opiekę nad uczniami wymienionymi w p.I

i2

sprawują nauczyciele

współorganizujący proces kształcenia w danym oddziale lub inny, .v{YznaczonY PtZęZ
Dyrektora szkoły, nauczyciel.

4,

Uczniowie wymienieni w p.

I i ż zobowiązani

są do przestrzegania ,,Procedur

bezpieczehstwa ochrony uczniów i pracownikow placówkiprzed Covid- 19"

§4.
Konsultacje dla uczniów klasy 8.

1. Dyrektor Szkoły umożliwia uczniom klasy ósmej konsultacje indywidualne
lub w małych grupach z przedmiotów, z których uczęń przystępuje do egzaminu
ósmoklasisty,

2.

Rodzice uczniów klas 8 zgłaszająpotrzebę konsultacji wychowawcy przez dziennik.

3.

Dyrektor Szkoły ustala terminy

/

harmonogram konsultacji oraz wskazuje nauczyciela,

który konsultacj e będzie prowadził.

4. Uczniowie

oczekują

na zĄęcia w

wyznaczonym miejscu, zachowując dystans

społeczny 2 metrów.

5. Uczniowie tczestniczący w konsultacjach zobowiązani są do przestrzegania
,,Procedur bezpieczeitstwa ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid19,,

§5.
Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia

1. W

okresie częściowego czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły zadania

Szkoły realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
o których mowa w przepisachrozporządzenia Ministra

EdŃacji Narodowej z dnia20

marca 2020 r. w sprawie szczególnychrozwiązań w okresie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświatyw zwiagku
pr zeciw działani em

2.

i zw alczaniem

C

OV ID

-I

9 (D z, U,

p o

podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli
e-dziennik, służbowy mai! nauczyciela

3. Na platformie

or

z

zapobieganiem,

z, 49 3),

z

lczniamt

az p|atforma Micro soft

i

rodzicami jest

365 .

edukacyjnej Teams zŃożonę są indywidualne konta nauczYcieli

i uczniów.

4.

1)
2)

Nauczyciele na ww. platformach mogą:

prowadzić lekcje online;
zamieszczac

i

wykorzystywać nagrania

z

przygotowanymi materiałami edukacYjnYmi,

nagraną lekcją;

3)
4)

zamieszczać i wykorzystywać prezentacje;

zamieszczać

i

wykorzystywać

liŃi do

innych stron intemetowych

z

matęńałamt

edukacyjnymi;

5)
6)

zamieszczac i wykorzystywać zadania, ówiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia;
przeprowadzać sprawdziany,prace klasowe, testy.
zĄęó prowadzony ch przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzYstaniem

5. Do

metod i technik kształcenia na odległośczalicza się prowadzenie wszystkich zajęÓ zgodnie
z planem lekcji online z wykorzystaniem platformy Teams.

6. Ze

względu na koniecznośćzachowania higieny pracy, lekcje prowadzone online

będą trwały maksymalnie 30 minut. W pozostałym czasie lekcji nauczyciele będą dostęPni
dla uczniów

7.

W czasie zdalnego nanczania rodzice :ucznia nieposiadającego sprzętu do zdalnej

nauki mają prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie.

8.

W przypadku, gdy nauczyciel pracuje zdalnie, ma prawo wystąpić do dyrektora

o użyczenie sprzętu.

9.

Nauczyciele pracujący zdalnie mogą korzystać z własnego sprzętu, muszą jednak

zadbać o to, aby sprzęt był odpowiednio zabezpieczony. Korzystając

z własnego urządzenia

nauczyciel musi zadbać o podstawowe wymogibezpieczeństwa (aktualny system operacyjny,
programy antywirusowe, aktuali zacje, instalowanie na swoich urzą.dzeniach oprogramowania
i pobierania ich tylko z wiarygodnych źródeł). Nauczyciel, przechowując dane na sprzęcie, do
którego mogą mieó dostęp inne osoby, musi używać mocnych haseł dostępowych, a przed

odejściemod stanowiska pracy powinien zablokowac lrządzeni. Zalecane jest takŻe
skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności
oraz założenieodrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez
wiele osób.

10. Nauczyciel pracuj ący zdalnie,bezwzg|ędu na to, czy pracuje na sprzęcie własnym
czy szkolnym, powinienzabezpieczyc sprzętprzeddostępem innych osób, np, domowników,
11. przechowywane przeznauczyciela dane nalrządzeniach przenoŚnYch (nP. PamięĆ

USB) powinny byó zaszyfrowanie i zabezpieczone hasłem,
§6.
Biblioteka szkolna

1. Materiały biblioteczne dla klas 4-8 uczeń lrodziclnauczyctel zama-wia
dzień wcześniej drogą elektroniczną przęz e-dziennik lub
u bibliotekarza. Termin odbioru uczei lrodziclnauczyciel ustala z

przYnajmniej
bezPoŚrednio

nauczycielem

bibliotekarzem w godzinach pracy biblioteki.

2.

Uczniowie klas 1-3 korzystają zmaterińów bibliotecznychpodczas przerw międzY
lekcjami i bezpośrednio po zakończeniu zajęó.

3, Podręczniki wydaje bibliotekarz zotganizowanym grupom

klasowYm

po wcześniejszym ustaleniu terminu i sposobu wydania z wychowawcą.

4. Klienci biblioteki nie mają dostępu do zbiorów.

Stanowiska komputerowe

Są

niedostępne dla odwie dzający ch.

5. Książki oddane do biblioteki

podlegaj

ą 4}-godzinnej

kwarantannie na specjalnie

do tego celu przygotowanym regale. Woluminy te oznaczone są datą przyjęcia.

§7.
świetlicaszkolna

1. Z opieki (ząęć) w świetlicyszkolnej korzystaó mogą uczniowie klas
oraz dojeżdżaJący uczniowie wymienieni w § 3.

1-3

2. Godziny pracy świetlicy dostosowane zostaną do uaktualnionych potrzeb rodziców.
3. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania
,,Procedur bezpieczeństwa ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid19,,
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§8.
Formy współpracy dyrektora znauczycielami i koordynowanie prz,ez niego wsPÓłPracY
uczniami i rodzicami.
1. Współpracę nauczycieiri zuczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkołY.
2. problemy zgłaszanenauczycielomprzezuczniów i rodziców w trYbie PilnYm mają
by

c przekazywane Dyrektorowi szkoły.

Nauczyciel zobowiązany jest do regulamego odczy{ywania wiadomości
wysyłanych przez Dyrektora poprzez e-dziennik, służbowego maila i, w razie potrzeby,
3.

b

ęzzńo czne

udzi

el eni

a

o

dp

o

wi

e

dzi na info rmacj

e.

4. Nauczyciele pracują zda\nie lub na terenie szkoły. W przypadku, gdY nauczYcieI
pracować będzie zdalnte,jest w stałej gotowości do pracy i w kazdej chwili może zostaĆ
wezwany przez Dyrektora do szkoły.

5. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnościąuczniów do zamieszczanYch
przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej
klasy. o kazdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzvłłocznie
zawiadomió dyrektora szkoły.

6. Wychowawca monitoruje i egzekwuje obecnośćuczniów na zajęciach. ProblemY,

jeślijego dziŃania nie przynoszą oczekiwanych rczultatów, zgłasza do pedagoga, którY
podejmuje interwencję. Jeślita nie przynosi skutku, pedagog zgłasza splawę dyrektorowi.

7. Dokumentowanie

przebiegu nauczania i

wychowania

odbywa

poprzęz systematyczne rejestrowanie odbytych zajęó w dzienniku elektronicznYm.

§9.
Zasady ustalania Ęgodniowego zakresu treścinauczania w poszczególnych oddziałach.

1. Dobór

treści kształcenia należy dokonywać do ustalonego tygodniowego rozkładu

lekcji w poszczegolnych klasach oraz z uwzględnieniem przedłożonych przez nauczycieli
zmian w pro gramach nauczania.

2. Nauczyciel, planując treścinauczania, jest obowiązany- uwzględnić możliwości
psychofizyczne uczniów w podejmowaniu wysiłku, warunki rodzinne dziecka, zrożnicowanie
zajęć w danym dniu, łączenie naprzemienne kształcenia
uży cia,

o

graniczenia wynikaj ące ze

spe cy

fiki

zaj ęć.

z

użyciem monitorów

i

bez ich

t
z

3. Terminy wykonania zadań nie mogą być zb>Ą krótkie. WiadomoŚci
zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny byc przekazywane
zachowaniem równomiernego obciążenia lcznia

zadaniamt z

p ozo

w korelacji z innymi

otrzYmYwanYmi

stałych przedmi otów.

4. Zalecasię, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treŚciami
nieistotnymi.

5. W komunikacji na|eży pamiętać o zachowaniu właściwegodystansu w relacjach
uczeń-nauczyciei. Prowadzona korespondencja możę stanowić częśćdokumentacji przebiegu

nalczarla.
§ 10.

Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość
1. Ocenianie bieżące odbywa się na zasadachokreślonychwPZO.

2. Prac,e wykonywanę przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb
ro zwoj

owych i e dukacyj nych

or

az mo żIiwo śc i

p

sycho ftzy czny ch ucznia.

3. Prace zadawanę uczniom do samodzielnego wykonania w domu, ktore podiegają
ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego

jakość,urządzenia dostępne do zdalnej nauki orazlriczbę osób, które oprócz ucznia z nich
korzystają.

4. Zabronione jest wymaganie od uczniów przesyłania nagrań video i zdjęć z udziałem
ucznia z wykonywanymi w domu ćwiczeniamil zadaniami.

5. Liczba zadarrych prac za\eży od nauczyctela przedmiotu, ma mieć on jednak
na uwadze wyeliminowanie nadmiernego obciązenia

i zachowanie odpowiednich warunków

higieny.

6. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą miec wpływu czynniki

zwięane

z

ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego

i

do Intemetu oraz poziom

kompetencji cyfrowych ucznia. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżntcowany
p o

zi

om umi

ej

ętno

śc

i

ob słu gi nar zę

dzi info rmatyc zny ch.

7. Jeśliuczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nalczania
zdalnego ze względu na ograntczony dostęp do sprzętu komputerowego

i

do

Internetu,

nauczyciel ma umożliwió mu wykonanie tychzadań w wersji papierowej.

8. W okresie czasowego ograniczenia fuŃcjonowania Szkoły ocena zachowaniaucznia
odbywa się na zasadach określonych w Statucie Szkoły.

9. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a takŻę
uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą bYĆ
przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych

z

rodzicęm. dostępnych form

porozumiewania się na odległość.

Uczniowie clodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce

10.

oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęc on-l'ine.

§ 11.

Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania w formie zdalnej
1. Dokumentowanie

przebiegu nalczania

i

wychowania odbywa poprzez

systematyczne rej estrowanie odbytych zĄęć w dzienniku elektronicznym.

2. odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywnoŚci i wPisuje
się w e-dzienniku.

3. Uczniom, którzy nie Łączą się na zajęcia ptzez aplikację Teams, wpisywana jest
nieobecnośc, Zadaniem nauczyciela prowadząaego dane zajęcia jest ustalenie PrZYcZYnY
braku połączenia.

4. Jeże\i brak połączenia wynika z trudnościtechnicznych, należy zadania z zilęĆ
zamieśció w zak<ładce ,,Zadania domowg"

w

dzienniku

i

usprawiedliwiĆ uczniowi

nieobecność.

§ 12.

Współprac a z r odzicami i

fo

rmy wsparcia rodziców.

1. Rodzic / prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu

z

nauczyctelem

w razie pojawiających się trudnościw naucę lub innych przyczyn nieaktywności ucznia
w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadah domowych,
brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.).

2. Rodzice uczniów
i

czuwają nad prawidłową pracą dziecka

terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań

w

w

domu

czasie wskazanym

przez nauczyciela.

3.

Nauczyciel informuje uczniów

i

rodziców

o

postępach ucznia

oraz uzyskanych przęzniego ocenach w dzienniku elektronicznym.

w

nauce

4. Konsultacje dla rodziców odbywają się zgodnie z ustalonym terminem W Planie
pracy szkoły lub w innym terminie na prośbęrodzica.

5. Nauczyciele specjaliścibędą rozpoznawaó aktualną sytuację

funkcjonowanię
opracowują

cw

pedagogiczno

-

w

środowisku rodzinnym, kontaktując się

z

razie potrzeby p\an działania pomocowego,
psychologicznych

i

uczniem

lcznia i

i jego

jego

rodzicami,

w tym z ldziałęm poradni

innych instytucji wspomagających funkcjonowanie

dzieckaw szkole i środowiskulokalnym.

z

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne pracują zgodnie
planem zajęó.

7. Specjaliści i wychowawcy klas,
odpowiedzialni

za

w

porozumieniu

z

tygodniowym

rodzicami uczniów,

są

udzielanię uczniom pomocy pedagogiczno-psychologicznej zgodnie

z ob owiązulącym prawe m.
§ 13.

1. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni zobowiązani

do

i

przestrzegania ,,Procedut bezpieczeństwa ochrony uczniów

są

Pracowników

placówki przedCovid- 19"

§ 14.

postanowienia końcowe
1. Dokument zostaje umieszczony na stronie internetowej Szkoły.
2. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć prowadzonych w ramach kształcenia
online.

3. Zobowiązuje

się uczestników zdalnego nauczania do

przesttzegan|a etykiety

językowej i zachowanie kultury w komunikacji znalczycielami.

4. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji

i

przebiegu zdalnego l7allczania kierowaĆ

należy z zachow aniem dro gi służbowej .

5.

W

sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń,legitymacji, użyczenie

sprzętu komputerowego, itp.) należy kontaktować się elektronicznie

z

sekretariatem szkoły

(adres do kontaktu: zspigp@vp.pl) lub teiefonicznie (75 77 38 2ż]).
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szkoła podst8wowa
Załącznik2
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wniosek nauczyciela

do Zarządzenia Dyrektora

Nr 13120ż1

z dńa01.03.2021r.

o

wprowadzenie zmian do programu nauczania

wpisanegodoSzkolnegoZestawuProgramówNauczania
imię i nazwisko nauczyciela: ..,...........
przedmiotledukacja:

Lp.

Treścikształcenia

Modyfikacja nauczyciela

Uzasadnienie modyfi kacji

§Y

. §plq
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