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Z;;";ądŻ""i"tif$tttora SzkoĘ Podstawowej im. Jana III Sobieskiego

w Porajowie nr 712021 z dnia 01 lutego 202l r.

do

sPrawie czasoWego ograniczetria f1-1nkcjonowania szkoły od dnia 01.02.2021 roktr

14.02.2021 roku.

Na Podstawie § 1a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEiN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zaPobieganiem, przeciwdziŃanięm i zwalczaniem COVID-l9 (Dz. U. z 2020 t. poz.1389 ze

zmianami) zarządzam. co następuj e :

§1.
Od dnia 01 lutego 202l r. do dnia 14 lutego 202I r. w Szkole Podstawowej

im. Jana III Sobieskiego w Porajowie ograniczasię funkcjonowanie jednostki.

§2.
1. Organizacjapracy szkoły przedstawia się następująco:

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

b. Uczniom klas 1-3 Dyrektor szkoły organizuje opiekę w świetlicy szkolnej.

c. Uczniom klas 4-8 Dyrektor szkoły organizuje edukację zdalną.

d. Uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych

ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, Dyrektor szkoły organizuje

zajęcia w szkole.

e. Uczniom klasy 8. Dyrektor umozliwia konsultacje indywidualne lub grupowe z

nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń

przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

f. Uczniom klas 1-8 Dyrektor szkoły umożliwia korzystanie zę zbiotów biblioteki

szkolnej.

2. Oryanizację pracy szkoły w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

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

ograniczenia funkcjonowania szkoły", który stano wi załącznik nr l do zarządzenia.



Zobowiązląę nauczycieli

nauczania i ewentualn.j i.n
nauczaniu. - załącznik nr 2.

§3.

edukacji przedmiotowych, do przeanalizowania progranrów,

modyfikacji w sposób r,rmozliwiającyclr realizację w zclaltryrrr

§4.
W celu zaPewnienia prawidłowej rcalizacji statutowychzadańszkoły, Dyrektor szkoły

nauczYcielom, których realizacja procesu dyd,aktycznego jest utrudniona bądź niemożliwa ze
względu na formę nauczania na odległoś ć, przydziela inne zadaniaprowadzone bezpośrednio
zuczniami lub na ichrzęcz w ramach obowiązującego go pensum.

§5.
Zobowiązuje wYchowawców klas clo przekazania rodzicom i uczniom ,,Regulaminu

organizacji Pracy szkoły w okresie czasowego ograniczetria fl-rnkcjonowania szkoły".

§6.
Traci moc Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 212021 z clnia l8 stycznia 2021 r.

§7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniern 01 ltrtego 202I r.



Zalacznik nr l do Zarzadzeria Dyrektora Nr 7202 l
z dnia 01.02.202,Ir.

Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania

szkoĘ

§1.

Postanorvienia ogólne

1, Regulamin określa forrrry i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wyclrowa\Ąlczego

w Szkole Podstawowej w Porajowie w okresie ograniczenia jej funkcjonowania ze r,vzglęclLr

na zwiększone rYzyko zagrożenia uczniów i pracowrrik ow zakażeniem Covid- l9.

2. RegLrlanrin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkiclr pracowników
zatrudnionych w Szkole Podstawowe.i im. .Iana IlI Sobieskiego r,v Porajowie,

3, Za orgarrizację realizacji zadan szkoły, r.v tym zajęć z wykorzystaniem metod

i techrtik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tl,ch zad,ań. w okresie

czasowego ograniczenia funkcjonowallia szkoły odpor,viada Dyrektor szkoły.

1.

§2.
Uczniowie klas 1-3 uczestnicząw zajęciach stacjonarnych na teranie szkoły zgodnie

z ustalonym tygodniowym rozkładem zajęc,

Uczniowie klas 1-3 uczą się w wyznaczonych gabinetach lekcyjnych, w czasie przętw

pr zeby w aj ą na w y znaczonych kory tar zach

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

Uczniowie klas 1-3 zobowiązani są do przestrzegania ,,Procedur bezpieczeństwa

ochrony uczniów i pracowników placówkiprzed Covid- 19".

§3.
uczniowie z niepełnosprawnościami i uczniowie, którzy z powodu innych

ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

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

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania,

2.

1

4.

1.



2.

4.

4.

5.

dyrektor otganizuje zajęcia w szkole lub umożliwia uczniowi realtzację zapć

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

W przypadku uczniów,ktorzy z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyc

się w domu, dyrektor szkoły zorganizuje zĄęcia w szkole lub umozliwia uczniowi

realizację zapć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie

szkoły.

Opiekę nad uczniami wymienionymi w p. I i2 sprawują nauczyciele

współorganizujący proces kształcenia w danym oddziale lub inny, wyznaczony przez

Dyrektora szkoły, nauczyciel.

Uczniowie wymienieni - p. I i 2 zobowiązani 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 lczen przystępuje do egzaminu

ósmoklasisty.

2. Rodzice uczniów klas 8 zgłaszająpotrzebę konsultacji wychowawcy pIzez dziennik.

3. Dyrektor Szkoły ustala terminy / harmonogram konsultailt oraz wskazuje nauczycieIa,

który konsultacj e będzie pr ow adzlł.

Uczniowie oczekują na

społeczny 2 metrów.

Uczniowie uczestniczący

,,Procedur bezpieczeństwa

I9"

§5.

Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia

1. W okresie częściowego czasowego ograniczenia funkcjonowania SzkołY zadanta

Szkoły realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległoŚĆ,

o ktorych mowa w przepisachrozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dniaZl

marca 2020 r. w sprawie szczególnychrozwiązań w okresie czasowego ograniczenia

zajęcia w wyznaczonym miejscu, zachovnfiąc dystans

w konsultaciach zobowiązani są do przestrzegania

ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-



1)

2)

3)

4)

5)

6)

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z

przeciw działaniem i zw alczaniem C OVID - I 9 (D z. U . p oz. 49 3) .

2. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczntamt

e-dziennik, służbowy mail nauczyciela orazplatforma Microsoft 365.

zapobieganiem,

t rodzicami jest

3. Na platformie edukacyjnej Teams zńożonę są indywidualne konta nauczycieli

i uczniów.

4. Nauczyciele na ww. platformach mogą:

prowadzić lekc.ie online;

zanll,eszczac i wykorzystywać nagrania z prz>]gotowanynri tnateriałami edukac.vjnYrni,

llagraną 1ekcją;

zalnieszczać i wykorzystywać prezetrtacj e :

zamięszczac t wykorzystywać linki clo innych stron intertretowych z materiałami

edukacy.inymi;

zanlięszczac i wykorzystywać zadattta, ćwiczenia. karty pracy do wykorrania dla ucznia;

przeprowadzać sprawd ziany, prace klasowe, te sty.

5. Do zajęć prowadzony ch przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzYstaniem

metod i technik kształcenia na odległoś ć zalicza się prowadzenie wszystkich zajęĆ zgodnie

zp|anem lekcji online zvnrykorzystaniem platformy Teams,

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

będą trwały maksymalnie 30 minut. W pozostałym czasie lekcji nalczyciele będą dostęPni

dla uczniów

7. W czasie zdalnego nalczaniarodzice 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 użyczente sprzętu.

g. Nauczyciele pracujący zdalnię mogą korzystać z własnego sprzętu, muszą jednak

zadbac 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 urządzeniach oprogramowania

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

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



odejściem od stanowiska pracy powinien zablokowac utządzeni. Zalecane jest takżę

skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasię bezczynności

oraz zńożenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez

wiele osób.

10. Nauczyciel pracuj ący zdalnie,bezwzględu na to, czy pracuje na sprzęcie własnym

czy szkolnym, powinienzabezpieczyć sprzęt przed dostępem innych osób, np. domowników.

11. Przechowywane przeznauczyciela dane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć

USB) powinny byc zaszyfrowanie i zabezpieczone hasłem.

§6.

Biblioteka szkolna

1. Materiały biblioteczne dla klas 4-8 lczefi lrodziclnauczyciel zamawia przynajmniej

dztęń wcześniej drogą elektroniczną przez e-dziennik lub bezpośrednio

u bibliotekarza. Tęnnin odbioru uczen lrodziclnauczyciel ustala z navczycielem

bibliotekarzem w godzinach pracy biblioteki.

ż. Uczniowie klas 1-3 korzystają zmateriałow bibliotecznychpodczas przęIw między

lekcjami i bezpośrednio po zakończeniuzajęć.

3. Podręczniki wydaje bibliotekarz zorganizowanym 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  }-godzinnej kwarantannie na specjalnie

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

§7.

świetlica szkolna

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

orazdojeżdżający uczniowie wymienieni w § 3.

2. Godziny pracy świetlicy dostosowane zostanądo uaktualnionych potrzeb rodziców.

3, Uczniowie przebywąący w świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania

,,procedur bezpieczeństwa ochrony uczniów i pracowników placowki Przed Covid-

I9"
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§8.

Formy współpracy dyrektorazn^uczycielami i koordynowanie przez niego współpracy

uczniami i rodzicami.

1. Współpracę navczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły.

2. Problemy zgłaszane nauczycielom przęz uczniów i rodziców w trybie pilnym mają

być przekazywane Dyrektorowi szkoły.

3. Nauczyciel zobowtązany jest do regularnego odczytywania wiadomości

wysyłanych pIzez Dyrektora poptzęz e-dziennik, służbowego maila i, w razie potrzeby,

b ezzwło czne udzi elenia odpowiedzi na informacj e.

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

pracowaó będzie zdalnie,jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili możę zostać

wezwany przęz Dyrektora do szkoły.

5. Wychowawca azuwa nad prawidłową dostępnością uczniów 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 bęzzwłocznię

zawiadomić dyrektora szkoły.

6. Wychowawca monitoruje i egzekwuje obecność uczniów na zajęciach. Problemy,

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 nauczania i wychowania odbywa

popIzęz systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.

§9.

Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach.

1. Dobór treści kształcenia należy dokonywać do ustalonego tygodniowego rozkładu

lekcji w poszczęgólnych klasach oraz z uwzględnieniem przedłożonych przez nauczYcieli

zmian w pro gram ach nalczania.

2. Nauczyciel, planując treści nauczania, jest obowiązany uwzględniĆ możliwoŚci

psychofizy czne uczniów w podejmowaniu wysiłku, warunki rodzinne dziecka, zróżnicowanie

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

użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki ząęć.



3. Terminy wykonania zadań nie mogą być zb>Ą krótkie. Wiadomości

i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny byc przekazywane

z zachowaniem równomiernego obciĘenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi

zadaniamt z p o zo stałych prze dmi o tó w,

4. Zalęca się, 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 możę stanowić część dokumentacji przebiegu

nauczania.

§ 10.

Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość

l. Ocenianiebteżące odbywa się na zasadach określonychw PZO.

2. Prace wykonywanę przęz uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb

ro zwoj o wych i edukacyj nych or az mo żItwo ś c i p sycho fizy czny ch ucznia.

3. Prace zadawanę uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają

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

jakość, wządzenia dostępne do zdałnej nauki orazliczbę osób, które oproczucznia z nich

korzystają.

4. Zabtonione jest wymaganie od uczniów przesyłania nagrań video i zdjęĆ z ldziŃem

ucznia z wykonywanymi w domu ówiczęniamil zadaniarnt.

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

na uwadzę wyeliminowanie nadmiemego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków

higieny.

6. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wPłYwu czYnniki

zwtązane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetul oraz Poziom

kompetencji cyfrowych ucznia. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zrożnicowany

pozi om umiej ętno ści ob sługi nauędzi informatyc zny ch.

7. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nalczycie\a w systemie nauczanla

zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu,

nauczycielma umozliwić mu wykonanie tychzadańw wersji papierowej,

8. W okresie czasowe go ograniczenia funkcjonowania Szkoły ocena zachowaniaucznia

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 byĆ

przekazywane takżę za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form

porozumiewania się na odległość.

10. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce

oraz ocenach 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 rej estrowanie odby,tych zajęó 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

nieobecnośó. Zadanięm navczyciela prowadzącego dane zajęcia jest ustalenie PrZYcZYnY

braku połączenia.

4. JeżęIi brak połączenia wynika z trudności technicznych, należy zadania z zajęc

zamięścić w zakładce ,,Zadania domowe" w dzienniku i usprawiedliwiĆ uczniowi

nieobecność.

§ 12.

Współpracaz rodzicami i formy wsparcia rodzieów,

1. Rodzic / prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczYcie|em

w razie pojawiających się trudności \M nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia

w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowYch,

brak odpowiedzi namaile nauczycieli, itp.),

2. Rodzice uczniów czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu

i terminami przesyłanta nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym

przęz nauczyciela.

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

or az uzy skanych przez nie go o cenach w dzięnniku elektroni czny m.



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

pracy szkoły lub w innym terminie na prośbę rodzica.

5. Nauczyciele specjaliści będą rozpoznawac aktualną sytuację ucznia i jego

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

opracowując w razie potrzeby p\an działania pomocowego, w tym z udzińęm poradni

pedagogiczno - psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie

dziecka w szkole i środowisku lokalnym.

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne pracują zgodnie z tygodniowYm

planem zajęó.

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

odpowiedzialni za udzię|anie uczniom pomocy pedagogiczno-psychologicznej zgodnie

z ob owiązującym prawem.

§ 13.

1. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są

do przestrzegania ,,Procedur bezpieczeństwa ochrony uczniów i pracowników

placowki przed Covid- 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 nalczania do przestrzegania etYkietY

językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.

4. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnęgo nauczania kierowaĆ

należy z zachow aniem drogi służbowej .

5. W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitYmacji, uŻYczenie

sprzętu komputerowego, itp.) nalezy kontaktować się elektronicznie z sekretariatem szkołY

(adres do kontaktu: zspigp@vp.pi'} łrrb telefontcznie (75 77 38 227).
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Zalącz,llik 2
do Zarzadzęnia Dyrektora Nr 7/202 I

z dnia 01.02.2021r.

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 modyfi kacji
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