
Zarząelzenie Dyrektora Szkoły Podstawolvej im. Jana IIl Sobieskiego

w Porajowie nr 18/2021 z dnia 22 marca 2021 r.

w

do

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 22.03.202I roku

l1.04.202I roku.

Na podstawie § la ust. 1 pkt I rozporządzenia MEiN z dnia 12 sierpnia ż020 t, w sprawie

czasowego ograniczenta funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zwtązku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -I9 (Dz. U. z 20ż0 r. poz.I389 ze

zmianamt) zar ządzarl, co następuj e :

§1.
Od dnia 15 marca 202I r. do dnia 28 marca 202l r. w Szkole Podstawowej

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

§2.
Orgarlizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

a. Uczniom klas i-8 Dyrektor szkoły organizlje naukę zdalną.

b. Uczniom klas I-3, których rodzice praclją w podmiotach leczniczych lub

wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczarliem Covid -19, Dyrektor

szkoły organizuje opiekę w świetlicy szkolnej.

c, Uczniom, ktotzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności |ub z powodu innych

ważnych ptzyczyn nie mogą llczyó się w domu, Dyrektor szkoły na wniosek

rodziców organizuj e zajęcia w szkole.

d. Uczniom klasy 8. Dyrektor umożliwia konsultacje indywidualne lub grupowe

z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczęń

przystępuj e do egzaminu ósmoklasisty.

e. Uczniom klas 1-8 Dyrektor szkoły umożliwia korzystanie ze zbtorow biblioteki

szkolnej.

Organizację pracy szkoły w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oświaty określa ,,Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie czasowego

ograniczenia funkcjonowania szkoły", który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

i.

2.



Zobowiązuję nauczyciel i

nauczania i ewentualnei ich

nauczaniu. - zńączniknr 2.

§3.

edukacji przedmiotowych, do przeanalizowania programów

modyfikacji w sposób umożliwiających realizację w zdalnym

§4.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji statutowy ch zadan szkoły, Dyrektor szkoły

nauczycielom, których realizacja procesu dydaktycznego jest utrudniona bądź niemożliwa

Zę względu na formę nauczania na odległość, przydziela inne zadania prowadzone

bezpośrednio zuczniami lub na ichrzeczw ramach obowiązującego go pensum.

§5.
Zobowiązląe wychowawców klas do przekazania rodzicom i uczniom ,,Regulaminu

organizacjt pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia fuŃcjonowania szkoły".

§6.
Traci moc Zaruądzenie Dyrektora Szkoły nt 17l202I z dnia 15 marca ż02I r.

§7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca2}Zl t.
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§zkoła podstawowa
ifi..Jałs IIl §ńieskiego w Pordovic

ul.Oórnicza i c,59-92i Farajóx,
łel. "J5 77 33 i33; i5',7 '3' ':*7

Załączniknr 1 do Zar ządzenia Dyrektora Nr 1 9/2 02 1

z dnia22.03.ż02lr.

Regulamin organizacji pracy szkoły w okre§ie czasowego ograniczenia funkcjonowania

szkoły

§1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa formy i sposób realizacji procesu dydaktyczno-Wychowawczego

w Szkole podstawowej w Porajowie w okresie ograniczenia jej funkcjonowania Ze wZgIędLL

na zwiększone ryzyko zagrożęniauczniów i pracowników zakażęniem Covid-19.

2. Reguiamin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkich PracownikÓW

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

3. Za organizację realtzacji zadai szkoły, w tym zajęć z wykorzystanięm metod

i technik ksńałcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadail. w okresie

czasowego ograniczenia funkcj onowania szkoły odpowiada Dyrektor szkoły.

§2.

1. Uczniowie klas 1-3, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wYkonują

zadaniapubliczne w związkll zę zwalczaniem i zapobieganiem Covid- 19, korzYstają

z zajęó świetlicowych w godzinach pracy świetlicy.

2. Uczniowie klas 1-3 korzystający z zajęó świetlicowych zobowiązani są

do przestrzegania ,,Procedur bezpieczeństwa ochrony uczniów i pracowników

placówki przedCovid- 19".

§3.

Uczniowie z niepełnosprawnościami i uczniowie, którzy z powodu innych

ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

1. Uczniom, ktorzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizowac zajęc

z v,rykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośó w miejscu zamieszkania,

dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia w szkole lub umożliwia uczniowi



realizaĄę zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie

szkoły.

2. W przypadku uczniów, którzy z powodu innych ważnych ptzyczyn nie mogą uczye

się w domu, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców, zorgantzlje zajęcia w szkole

lub umożliwia uczniowi realizację zajęó z wykorzystaniem metod i technik kształcenia

na odległośó na terenie szkoły.

3. Opiekę nad uczniami wymienionymi w p, 1 i 2 sprawują nauczyciele

współorganirujący proces kształcenia w danym oddziale lub inny, .vqYznaczony

przez Dyrektora szkoły, nauczyciel.

4. Uczniowie wymienieni w p. I i 2 zobowiryani są do przestrzegania ,,Procedur

bezpieczeństwa ochrony uczniów i pracowników 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 uczen przystępuje do egzaminu

ósmoklasisty.

Ż. Rodzice uczniów klas 8 zgłaszająpotrzebę konsultacji wychowawcy przez dziennik.

3. Dyrektor Szkoły ustala terminy / harmonogram konsul taqi orazwskazuje nauczyciela,

który konsultacje będzie prowadził.

4. Uczniowie oczekują na zĄęcia w wyznaczonym miejscu, zachowując dystans

społeczny 2 metrów.

5. Uczniowie uczestniczący w konsultacjach zobowiązani są do przestrzegania

,,Procedur bezpieczeństwa ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-

I9"

§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 Edukacji Narodowej z dnta20

maTca 2020 r. w sprawie szczegolnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia



funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zwlązku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -I9 (Dz. U. poz. 493).

2. Podstawową plałformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest

e-dziennik, służbowy mail nauczyciela oraz platforma Micro soft 3 65.

3. Na platformie edukacyjnej Teams zńożone są indywiduałne konta nauczycieli

i uczniów.

4. Nauczyciele na ww. platformach mogą:

1) prowadzić lekcje online;

ż) zarrtięszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi,

nagraną lekcją;

3) zamieszczaó i wykorzystywać prezentacje;

4) zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z matęriałamt

edukacyjnymi;

5) zunieszczac i wykorzystywać zadania, ówtczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia;

6) przeprowadzać sprawdziany, prace klasowe, testy,

5. D o zaj ęó prowadzony ch ptzez nauczy ciela bezpo średn to z uczniami z vłykorzystaniem

metod i technik kształcenia na odległość zalicza się prowadzenie wszystkich ząęc zgodnie

zplanem lekcji online z wykorzystaniem platformy Teams.

6. Ze względu na konieczność zachowania higieny pracy, lekcje prowadzone online

będą trwały maksymalnie 30 minut. W pozostałym czasie lekcji nauczyciele będą dostępni

dla uczniów

7. W czasie zdalnego nauczania 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 korzystaó z własnego sprzętu, muszą jednak

zadbaó o to, aby sprzęt był odpowiednio zabezpieczony. Korzystając z własnego urządzenia

nauczyciel musi zadbaó o podstawowe wymogibezpieczeństwa (aktualny system operacyjny,

programy antywirusowe, aktualizaĄe,instalowanie na swoichurządzeniach oprogramowania

i pobierania ich tylko z wiarygodnych źródeł). Nauczyciel, przechowując dane na sprzęcie, do

którego mogą mieć dostęp inne osoby, musi używać mocnych haseł dostępowych, a przed



odejściem od stanowiska pracy powinien zablokować lrządzeni. Zalecane jest także

skonfigurowanię automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności

oraz założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przęz

wiele osób.

10. Nauczyciel pracuj ący zdalnie,bezwzg|ędu na to, czy pracuje na sprzęcie własnym

czy szkolnym, powinienzabezpieczyc sprzęt ptzed dostępem innych osób, np. domowników.

11. Przechowywane przez nauczyciela dane naurządzeniach przenośnych (np. pamięc

USB) powinny być zaszyfrowanie i zabezpieczone hasłem.

§6.

Biblioteka szkolna

1. Materiały biblioteczne dla klas 1-8 uczeń lrodziclnauczycidr zamawia przynajmniej

dzien wcześniej drogą elektroniczną przęz e-dziennik lub bezpośrednio

u bibliotekarza, Tęrmin odbioru uczęn lrodziclnauczyciel ustala z nauczycielęm

bibliotekarzem w godzinach pracy biblioteki.

2. Podręczniki wydaje bibliotekarz zorganizowanym grupom klasowym

po wcześniejszym ustaleniu terminu i sposobu wydania z wychowawcą.

3. Klienci biblioteki nie mają dostępu do zbiorów. Stanowiska komputerowe są

niedo stępne dla odwie dzający ch.

4. Książki oddane do biblioteki podlegają 4}-godzinnej kwarantannie na specjalnie

do tego celu przygotowanym regale. Woluminy tę oznaczone są datą przyjęcta.

§7.

świetlica szkolna

1. Z opieki (zajęć) w świetlicy szkolnej korzystać mogą uczniowie klas 1-3 , których

rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku

zę zwalczaniem Covid- 19 oraz dojeżdżający uczniowie wymienieni w § 3.

ż. Godziny pracy świetlicy dostosowane zostaną do uaktualnionych potrzeb rodziców.

3. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania

,,Procedur bezpieczenstwa ochrony uczniów i pracowników placowki przed Covid-

I9"

§8.

4



Formy współpracy dyrektoraznauczycielami i koordynowanie przez niego współPracy

zuczniami i rodzicami.

1. Współpr acę nauczycięIi zuczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły.

2. Problemy zgłaszane nauczycielomprzezuczniów i rodziców w trybie pilnYm mają

być przekazywane Dyrektorowi szkoły.

3. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomoŚci

wysyłanych przez Dyrektora poprzez e-dziennik, służbowego maila i, w razie PotrzebY,

bęzz:wło czne udzi elenia odpowiedzi na informacj e.

4. Nauczyciele pracują zdalnie lub na terenie szkoły. W przypadku, gdy nauczyciel

pracować będzie zdalnie,jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostac

wezwany przez Dyrektora do szkoły.

5. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych

przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczńami i rodzicami ze swojej

klasy. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzńocznie

zawiadomić dyrektora szkoły.

6. Wychowawca monitoruje i egzekwuje obecnośó uczniów na zajęciach. Probiemy,

jeśli jego działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, zgłasza do pedagoga, który

podejmuje interwencję. Jeśli ta nie przynosi skutku, pedagog zgłasza sprawę dyrektorowi.

7. Dokumentowanie przebiegu nallczanla i wychowania odbywa

poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęó w dzienniku elektronicznym.

§9.

Zasady ustalania Ęgodniowego zakresu treści nauczania w po§zczególnych oddziałach.

1. Dobór treści kształcenia należy dokonywać do ustalonego tygodniowego rozkładu

lekcji w poszczególnych klasach oraz z uwzględnieniem przedłożonych przez nauczycieli

zmiarl w pro gram ach nauczartla.

2. Nauczyciel, planując treści nauczania, jest obowiązany uwzględnic mozliwości

psychofizyczne uczniów w podejmowaniu wysiłku, warunki rodzinne dziecka, zróżnicowantę

zajęć w danym dniu, łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich

użycia, ograniczenia wynikające ze specyltki zajęć.



3. Terminy wykonania zadń nie mogą być zbrĄ krótkie. WiadomoŚci

i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny byó przekazywanę

z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzYmYwanYmi

zadaniamt z p o zo stałych prze dmi otó w.

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

nieistotnymi.

5. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach

uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji Przebiegu

nauczania.

§ 10.

Ocenianie uczniów w nauczaniu na odleglość

1. Ocenianiebieżące odbywa się na zasadachokreślonych w PZO.

2. Prace wykonywane ptzez uczniów dostosowane są do indyrvidualnych Potrzeb

ro zwoj o wych i e dukacyj nych or az mo żIiwo Ś c i p sycho ftzy czny ch uc znia.

3. Prace zadawanę uczniom do samodzielnego wykonania w domu, ktore podiegają

ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp lrcznia do Internetu oraz jego

jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki orazliczbę osób, które optóczlczniaznich

korzystają.

4. Zabronione jest wymaganie od uczniów przesyłania nagrań video i zdjęó z udzińęm

lcznia z wykonywanymi w domu ćwiczeniamil zadantarn|

5. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, ma mieć on jednak

na uwadze wyeliminowanie nadmiernego obcipenia i zachowanie odpowiednich warunków

higieny.

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

związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Intemetu oraz poziom

kompetencji cyfrowych ucznia. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zrożntcowany

p o zi o m umiej ętno ś c i ob sługi naruędzi i nformatyc zny ch.

7. Jeśli uczen nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania

zdalnego ze wzg\ędu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu,

nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tychzadańw wersji papierowej.

8. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły ocena zachowanialcztia

odbywa się na zasadach określonych w Statucie Szkoły.



9. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także

uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą byc

przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem. dostępnych form

porozumiewania się na odległość.

10. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce

oraz ocęnach na bieżąco w czasie zajęć on-line.

§ 11.

Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania w formie zdalnej

1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa

poprzez systematyczne rejestrowanie odbYych zajęć w dzienniku elektronicznym.

2. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności i wpisuje

się w e-dzienniku.

3. Uczniom, ktorzy nie łączą się na zĄęcia przez aplikację Teams, wpisywana jest

nieobecność. Zadartiem nauczyciela prowadzącęgo dane zajęcia jest ustalenię przyazyny

braku połączenia.

4. JężeIi brak połączenia wynika z trudności technicznych, należy zadania z ząęó

zamieścić w zŃładce ,,Zadania domowe" w dzienniku i usprawiedliwić uczniowi

nieobecność.

§ 12.

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców.

1. Rodzic / prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczyctelem

w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyfi nieaktywności ucznia

w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadan domowych,

brak odpowiędzi rn maile nauczycieli, itp.).

2. Rodzice uczniów czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu

i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadai w czasie wskazanym

przez nauczyciela.

3. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce

or az uzy skanych przęz nie go o cenach w dzienniku elektronicznym.



4. Konsultacje dla rodziców odbywają się zgodnie z ustalonym terminem w planie

pracy szkoły lub w innym terminię na prośbę rodzica,

5. Nauczyciele specjaliści będą tozpoznawaó aktualną sytuację ucznia i jego

funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami,

opracowując w ruzie potrzeby plarl, dzińania pomocowego, w tym z udziałem poradni

pedagogiczno - psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie

dzięckaw szkole i środowisku lokalnym.

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne pracują zgodnie z tygodniowym

planem zajęć.

7. Specjaliści i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów, są

odpowiedzialni za udzięlanie uczniom pomocy pedagogiczno-psychologicznej zgodnie

z obowiązującym prawem.

§ 13.

1. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni zobowiązant są

do przestrzegania ,,Procedur bezpieczeństwa ochrony uczniów i pracowników

placówki przed Covid- 19"

§ 14.

postanowienia końcowe

1. Dokument zostaje umieszczony na stronie intemetowej Szkoły.

2. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć prowadzonych w ramach kształcenia

onlinę.

3. Zobowiązile się uczestników zdalnego nauczanta do przestrzegania etykiety

językowej i zachowanie kultury w komunikacji znauczycielaml

4. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować

należy z zachowaniem drogi służbowej .

5. W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczen, legitymacji, użyczente

sprzętu komputerowego, itp.) należy kontaktowaó się elektronicznie z sekretariatem szkoły

(adres do kontaktu: zspigp@vp.pl) lub telefonicznie (75'77 38 ż27).
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Zalączllik2
do Zarządzenia Dl,rektora Nr l9i202 l

z dnia 22.03.202lr.

'Wniosek nauczyciela o wprowadzenie zmian do programu nauczania

wpisanego do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania

imię i nazwisko nauczyciela: ..............

przedmiotledukacja:

Lp. Treści kształcenia Modyfikacj a nauczyciela Uzasadnienie modyfikacji
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