
Zarządzenie Dyrektora SzkoĘ Podstawołvej im. Jana III Sobieskiego

rv Porajowie nr żtżOżl z dnia 18 sĘcznia 2021r,

w sprawie czasowego ograniczenia ftrnkcjorrowania szkoły od drria 18,01,2021 roku

c1o 3 ] ,01 .2021 roktr.

Na podstawie rozporządzenta ME,iN z dnla 12 sierpnia ż020 r, w sprarł,ie czasowego

ograniczenia t'Llnkcjonor,vania jednostek systemu oświaty r,v związkrr z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem t zwaiczaniem CoVID_19 (Dz. tJ. z 2020 r. poz.1389 ze zmianarrri)

§ 1a r-rst. 1 pkt 1 zarządzam, co następtrje:

§1.

od dnia 18 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 202I r. w Szkole Podstawowej

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

§2.

1. Organizacjapracy szkoły przędstawia się następująco:

a. Uczniom klas 1-3 Dyrektor szkoły organizuje 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 lllb z powodu innych

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

zajęciaw szkole.

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

nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczęń

przystępuj e do egzaminu ósmoklasisty.

f. Uczniom klas 1-8 Dyrektor szkoły umożliwia korzystanie ze zbiorow biblioteki

szkolnej,

2. orgarizację pracy szkoły w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

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

ograniczenia funkcjonowania szkoły", który stanowizałącznik nr 1 do zarządzenia,



§3.

ZobowiązĄę nauczycieli edŃacji przedmiotowych, do przeanalizowania programów

naLlczania i ewentualnej ich modyfikacji w sposób umożliwiających realizaĄę w zdalnym

nauczaniu. - załącznik nr 2.

§4.

W celtr zapewnienia prawidłorł,ej realizacii statlltowy ch zadań szkołY, DYrektor szkołY

nauczycielom, których realizacja procesll dydaktycznego jest utrudniona bądź nienlożltwa zę

względu tra formę nauczania na odległoś c. przydziela inne zaclania prowadzone bezpośrednio

zLlcznlamt lrrb na ichueczw ramach obowiązrrjącego go penslllll,

§5.

Zobowtązlje wychowawców klas do przekazania rodzicom i uczniom "Regulamintl

organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia ftrnkcjonowania szkoły",

§6.

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 34lżOż0 z dnia 9 listopada 2020 r,

§7.

Zarządzeniewchodziwżyciezdnienrl8stl,czniaŻOŻ|r.

/\łlł r_tl

\ J1",
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Regulamin organizacji

Załączniknr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 21202|
z dnia 18.01.2021r.

pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania

szkoĘ

§1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa formy i sposob realtzacji procesu dydaktyczno_wychowawczęgo

w Szkole Podstawowej w Porajowie w okresie ograniczenia jej funkcjonowania ze względu

na zwiększone ryzyko zagrożeniauczniów i pracownikow zakażeniem Covid-l9,

2. Regulamin obowiązuje cŃą społeczność szkolną i wszystkich pracowników

zatrudnionych w szkole podstawowej im. Jana III sobieskiego w porajowie,

3. za organizację redlizacji zadafl szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod

i technik kształcenia na odległośó lub innego sposobu rea|izacji tych zadań, w okresie

czasowego ograniczenia funkcj onowania szkoły odpowiada Dyrektor szkoły,

l.

§2.

Uczniowie klas 1-3 lczestnicząw zĄęciach stacjonamych na teranie szkoły zgodnie

z ustalonym tygodniowym rozkład em zajęć.

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

pr zeby w aj ą fla wy znaazonych ko rytarzach

uczniowie klas 1_3 korzystają zzajęć świetlicowych w godzinach pracy świetlicy,

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

ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid- 19",

§3.

uczniowie z niepelnosprawnościami i uczniowie, którzy z powodu innych

ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu,

Uczniom, ktorzy ze wzg!ędunarodzajniepełnosprawności nie mogą realizowac zajęć

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

1.

2.

aJ.

4.



dyrektor organizuje zĄęcia w szkole lub umożliwia uczniowi realizację zajęć

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

2. W przypadku uczniów, ktorzy z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą tlczyĆ

się w domu, dyrektor szkoły zorgarnzuje zajęcia w szkole lub umożliwia uczniowi

realizację zajęć z wykorzystanięm 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, .vqYznaczony prZęZ

Dyrektora szkoły, nauczyciel.

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

bezpieczeństwa ochrony uczniów i pracowników placówki przed 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 uczeń 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 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 bezpieczeistwa ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-

79"

§5.

Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia

1. W okresie częściowego czasowego ograniczenia funkcjonowania SzkołY zadania

Szkoły realizowanę są z wykorzystaniem metod i technik ksztńcenia na odległoŚĆ,

o których mowa w przepisachrozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia}}

marca 2020 r. w sprawie szczegóInych rozwiązń w okresie czasowego ograniczenia



1)

2)

3)

4)

5)

6)

furrkciorrowania jeclnostek systetnu oświaty w związku z zapobl,eganiem"

przeciwclzi ałarriem i zw alczanlenr C OVID, | 9 (Dz, U, poz, 49 3),

2. Poclstawol,vą platformą komunikacyjną natrczycieli z ucznlami i rodzicami jest

e-dziennik, słuzbowy nrail nauczyciela oraz platforma Microsoft 365,

3. Na platfbrmie edukacyjnej Teams założone Są indywidrralne konta naucz_vcieli

i rrczniów.

4. Nauczyciele na ww. platformach mogą:

prowadzić lekcje online;

zamieszczac i wykorzystywać nagrania z ptzygotowanynri materiałami edr,rkac_vjrrymi,

nagraną 1ekcją;

zamieszczać i wykorzystywać prezentacj e ;

zamleszczac i wykorzystywać ]inki do innyclr stron internetowych z materiałami

edukacyjrrymi;

zamieszczac i wykorzystywać zadania, ćr,viczełria, kart,v pracy do wykonania dla ucztria;

p rzeprowadzać sprawd zian5, . prace klasor,ve. te st,v,

5. Do zajęćprowadzony chprzeznauczycielabezpośrednio zuczniami zwykorzystaniem

metod i technik kształcenia na odległoś c zalicza się prowadzenie wszYstkich zajęĆ zgodnie

zp|anemlekcji online z wykorzystaniem platformy Teams,

6. ze wzg|ędu 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 nalczaniarodzice ucznia nieposiadającego sprzętu do zdalnej

nauki mają prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie,

8. W przypadku, gdy nauczyciel pracrrje zdalnie, ma plawo wystąpió do dyrektora

o użyczenie sprzętu.

9. Nauczyciele pracujący zdalnie mogą korzystać z własnego sprzętu, muszą jednak

zadbaćo to, aby sprzęt był odpowiednio zabezpieczony. korzystając z własnego urządzęria

nauczyciel musi zadbać o podstawowe Wymogibezpieczeństwa (aktualny system operacyjny,

programy antywirusowe, aktuali zacje, instalowanie na swoich lrządzeniach oprogramowania

i pobierania ich tylko z wiarygodnych źródeł). Nauczyciel, przecho\Mując dane na sprzęcie, do

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



odejściem od stanowiska pracy powinien zablokowac urządzeni. Zalecane jest także

skonfigurowanie automŃycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynnoŚci

oraz założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputeIa przez

wiele osób.

10. Nauczyciel pracuj ący zdalnie,bez wzg|ędu na to, czy pracuje na sprzęcie własnYm

czy szkolnym, powinienzńezpieczyó sprzęt przeddostępem innych osób, nP. domowników.

11. przechowywane ptzęznauczyciela dane naurządzeniach przenośnych (nP.PamięĆ

USB) powinny być zaszyfrowanie izabezpieczone hasłem.

§6.

Biblioteka szkolna

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

dzięń wcześniej drogą elektroniczną przęz e-dziennik lub bezPoŚrednio

u bibliotekarza. Termin odbioru lczeń lrodziclnauczycieI ustala z fiauczlaielem

bibliotekarzem w godzinach pracy biblioteki.

2. Uczniowie klas 1-3 korzystają zmateriałow bibliotecznychpodczas przęrw mtędzY

lekcjami i bezpośrednio po zakończeniu zajęć.

3. Podręczniki wydaje bibliotekarz zorganizow,anym 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 dząący 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.

świetlica szkolna

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

orazdojeżdżający 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 bezpieczehstwa ochrony uczniów i pracowników placowki przed Covid_

I9"

4



§8.

Formy współpracy dyrektor a z naaczycielami i koordynowanie przez niego współpracy

zuczniami i rodzicami.

1. współp rucę nallczycieli zuczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły,

2. Problemy zgłaszanenauczycielomptzęzuczniów i rodziców w trybie pilnym mają

by c przekazywane Dyrektorowi szkoły.

3. Nauczyciel zobowlązany jest do regularnego odczl,tywania wiadomości

wysyłanyc h przez Dyrektora poprzez e_dziennik, służbowego maila i, w razie potrzeby,

b ezzwło czne udzieleni a odpowiedzi na informacj e,

4. Nauczyciele pracują zdalnie |ub na terenię szkoły. W przypadku, gdy nauczycie|

pracować będzie zdalnie,jest w stałej gotowości do pracy i w kżdej chwili może zostaó

wezwany przezDyrektora do szkoły.

5. wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamteszczartych

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

klasy. o każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie

zawiadomić dyrektora szkoły.

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

jeśli jego działania nie przyno szą oczekiwanych rezu\tatow, zgłasza do pedagoga, który

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

7. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa

poprzezsystematyczne rejestrowanie odbytych zajęów dzienniku elektronicznym,

§9.

Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach,

1. Dobór treści kształcenia

lekcji w poszczegolnych klasach

zmlan w pro gram ach nauczania.

2. Nauczyciel, planując treści nauczania, jest obowiąrany uwzględnić mozliwości

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

zĄęć w danym dniu, łączente naprzemięnne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich

użycia, ograniczenia wynikające ze specyfikt zilęć,

na|eży dokonywać do ustalonego tygodniowego rozkładu

oraz z uwzględnieniem przedłożonych przęz nauczycieli



3. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości

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

z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzynywanymi

zadaniami z pozo stŃych przedmiotów.

4. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami

nieistotnymi.

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

uczeń-nauczycidr Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu

nauczania.

§ 10.

Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość

1. Ocenian te bieżąceodbywa się na zasadachokreślonyc h w PZO.

2. Prace wykonywane ptzez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb

ro zwoj o wych i edukac yj nych oruz mo żliwo śc i p sycho ftzy czny ch :ucznla.

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

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

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

kotzystają.

4. Zabron1,one iest wymaganie od uczniów przesyłania nagrań video i zdjęć z udziŃęm

ucznia z wykonywanymi w domu ćwiczeniamil zadaniami.

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

na uwadze wyeliminowanie nadmiernego obciązenia i zachowanie odpowiednich warunków

higieny.

6. Na ocenę osiągnięó ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czYnniki

zwtązane z ograntczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Intemetu oraz Poziom

kompetencji cyfrowych ucznia. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zrożnicowanY

poziom umiej ętno ści ob sługi narzędzi informatyc zny ch -

7. Jeśli uczeń 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 czasowe go ograniczenia funkcjonowania Szkoły ocena zachowanialcznia

odbywa się na zasadach określonych w Statrrcie Szkoły.



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

uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być

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

porozumiewania się na odległość.

10. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce

oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęó on-line.

§ 11.

Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania w formie zdalnej

1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez

systematyczne rej estrowanie odbytych 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 zajęcia przez aplikację Teams, wpisywana jest

nieobecność. Zadanięm nauczyciela prowadzącego dane zĄęcia jest ustalenie pruyczyny

braku połączenia.

4. Jężeli brak połączenia wynika z trudności technicznych, należy zadania z zajęĆ

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

nieobecność.

§ 12.

Współpracaz rodzicami i formy wsparcia rodziców.

1. Rodzic / prawny opiekun dzięcka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycie|em

w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywnoŚci ucznia

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

brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.).

Z,. Rodzice uczniów czuwĄą nad prawidłową pracą dziecka w domu

i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadń -w czasię wskazanYm

pnzeznattczyciela.

3. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach lcznia W nauce

or az uzy skanych przez ni e go o cenac h w dzienniku elektroni cznym.



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 Iozpoznawac aktualną sytuację ucznia i jego

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

opracowują c w razie potrzeby plan działania pomocowego, w tym z ldziałem poradni

pedagogiczno - psychologicznych i innych insty,tucji wspomagających funkcjonowanie

dzieckaw 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 udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno-psychologtcznej zgodnie

z obowtęljącym prawem.

§ 13.

1. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni zobowiązani 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. Obowtązuje całkowity zŃaznagrywania zajęc prowadzonych w ramach kształcenia

online.

3. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etYkietY

językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nattczycielami.

4. wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnęgo nauczania kierować

na|eży z zachow artiem drogi 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 telefonicznie (75 77 38 221),
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szkoła podstawowa
irn. J&§s lii §obieskiego w Fłrąiowic

ui. O**i.* l c,59-93i Forajó*
tel. ?§ 7? 38 2!3; 73i? 38?:7

Zalącznik2
do Zarządzenia Dyrektora Nr 2/202 l

z dnia l8.0l ,2021r.

wniosek nauczyciela o wprowadzenie zmian do programu nauczania

wpisanego do szkolnego zestawu programów Nauczania

imię i nazwisko nauczyciela:

przedmiot/edukacja:

Uzasadnienie modyfi kacjiModyfikacja nauczycielaTreści kształcenia
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