ZARZĄDZENIE NR 12/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki
w Węgierskiej Górce
z dnia 19 marca 2021 r.
w sprawie: wprowadzenia procedur i zasad nauczania zdalnego w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830
i 1859 z późn. zmianami)
zarządza się, co następuje:
§ 1.

Zasady organizowania kształcenia zdalnego:
1. Od poniedziałku, 22 marca 2021 r.. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IIII szkół podstawowych. Tym samym, do 11 kwietnia 2021 r.. wszyscy uczniowie będą uczyć
się wyłącznie w trybie zdalnym według obecnie obowiązującego podziału godzin.
2. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do przekazania uczniom, rodzicom i nauczycielom
informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej
funkcjonowania i wprowadzenia nauczania zdalnego.
3. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli uczących do realizacji podstawy programowej za pomocą
dostępnych narzędzi zdalnych.
4. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły realizujący nauczanie zdalne zostają oddelegowani
do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań
na terenie placówki, w tym organizacja pracy dla uczniów z niepełnosprawnościami.
Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród
pracowników na terenie szkoły.
5. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwia się uczniom klas ósmych konsultacje
dla zdających egzaminy, indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób (Nauczyciele po
rozpoznaniu sami organizują konsultacje wg przydzielonych godzin w podziale godzin lub
w innym terminie).
6. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie
z przydzielonym wymiarem godzin wg stanu na 22.03.2021 r., z zastosowaniem narzędzi
informatycznych.
7. Zdalne nauczanie może mieć charakter:
a) synchroniczny (zajęcia online prowadzone w czasie rzeczywistym za pomocą
platformy TEAMS – regulamin dla nauczycieli i uczniów w Załącznikach)
b) asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały do samodzielnej pracy, np.
prezentacje multimedialne, filmiki, karty pracy, pokaz, notatka podana do zeszytu,
programy telewizji publicznej i radiofonii, podręczniki, ćwiczenia przedmiotowe,
karty pracy, atlasy, ćwiczenia interaktywne, podręczniki multimedialne, teksty
źródłowe, ekranizacje filmowe, e-booki, a uczniowie wykonują zadania w czasie
odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za
pośrednictwem e-dziennika, poczty elektronicznej (e-mail służbowy), a w sytuacji
braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych lub
indywidualnych spotkań z uczniem lub rodzicem.

8. Zajęcia dodatkowe (np. dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne,
logopedyczne, zindywidualizowane ścieżki kształcenia, rewalidacyjne i inne) – praca zdalna.
9. Zalecam wszystkim nauczycielom wprowadzenie zdalnych konsultacji merytorycznych
(należy określić dzień tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzia komunikacji,
np. e-dziennika, platform edukacyjnych, poczty elektronicznej).
10. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają
stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości
psychofizycznych uczniów, zaleceń medycznych odnoszących się do czasu korzystania z
urządzeń elektronicznych i ich dostępność w domu, sytuacji rodzinnej uczniów (np. rodziny
wielodzietne, różne warunki ekonomiczne, materialne, bytowe).

§ 2.

Organizacja pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
1. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub warunki domowe nie będą mogli
uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować nauczanie
stacjonarne lub zdalne w szkole lub umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
a) korzystanie z platformy TEAMS,
b) przesyłanie kart pracy (zadań utrwalających wiadomości) do ucznia, wykorzystanie
portali edukacyjnych do samodzielnej pracy ucznia, wskazówki i porady dla ucznia;
c) gromadzenie materiałów, kart pracy przesłanych uczniowi, własne notatki;
d) wykonywanie prostych prac wytwórczych, wypełnianie kart pracy,
e) kontakt telefoniczny z uczniem,
f) inne wg własnej inwencji

§ 3.

Współpraca z pedagogiem szkolnym, biblioteką szkolną i świetlicą:
1. Od poniedziałku, 22 marca 2021 r. szkoła ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie świetlic
szkolnych w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani
w walkę z pandemią COVD-19. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do
dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką. Świetlica będzie funkcjonować w godz. 8.0015.00 z dostosowaniem do potrzeb rodziców.
2. W czasie trwania pandemii wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga szkolnego ma
charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne. Kontakt z pedagogiem szkolnym:
a) droga mailowa: wbaczynskim@gmail.com/ulapa@op.pl;
b) za pomocą Facebooka/Messengera: Ula z Górki;
c) stały indywidualny kontakt z pedagogiem szkolnym z p. Ulą Figurą podczas pracy
w szkole wg harmonogramu lub całodniowy pod numerem telefonu: 600 317 431;
d) biblioteka - forma stacjonarna;
e) śledzenie wiadomości na stronie MEN i aktualizowanie wpisów na stronach
internetowych szkoły i biblioteki (bibliotekarz);

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie dnia 22 marca 2021 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Węgierskiej Górce
Piotr Bryś

