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lil.tytP l MMZarządzenie nr

Na podstawie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19

dyrektor szkoły zarządza:

§ I -
W związku z ograniczeniem od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r.
funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, dyrektor szkoły:

1.

1) zawiesza stacjonarne zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I - VIII do dnia 25 kwietnia 2021
i zarządza w tym okresie naukę zdalną dla uczniów klas I -VIII

2 ) zobowiązuje nauczycieli do realizacji zajęć dla uczniów klas I - VIII z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość zgodnie z zasadami przyjętymi w Szkole;

3) zobowiązuje wychowawców klas I - III oraz prowadzących zajęcia dodatkowe i organizowane
w ramach udzielanej pomocy pp do poinformowania uczniów i ich rodziców o zmianach
w organizacji nauki i przypomnienia zasad realizacji zadań szkoły podczas edukacji zdalnej.

§ 2 .

1. Zobowiązuje wszystkich pracowników Szkoły (pedagogicznych i niepedagogicznych) do
bezwzględnego przestrzegania wytycznych Regulaminu Szkoły

§ 3

1. Zapewnia zajęcia opiekuńcze oraz realizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie
z zasadami przyjętymi w Szkole na terenie Szkoły dla dzieci, których rodzice:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt
5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy
z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa
w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach
opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek



2 . Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora Szkoły o objęcie ich
dziecka opieką.

3. Wyznacza kierownika świetlicy szkolnej jako osobę odpowiedzialną za przydział
wychowawców świetlicy do sprawowania opieki nad przydzielonymi uczniami klas I - III,
którzy ze względu m.in. na niepełnosprawność lub wykonywanie przez rodziców pracy na rzecz
zwalczania pandemii będą korzystały z opieki świetlicowej oraz do koordynowania działań w
porozumieniu z pracownikami pomocy psychologiczno - pedagogicznej i wychowawcami
oddziałów w tym zakresie.

4. Wyznacza inne zadania wychowawcom świetlicy w czasie ograniczenia działalności świetlicy,
którzy nie będą prowadzili zajęć opiekuńczo - wychowawczych na rzecz uczniów zapisanych
do świetlicy.

5. Przez inne zadania rozumie się realizację zadań edukacyjnych i wychowawczych podczas
zdalnego nauczania lub nauczania stacjonarnego w Szkole na rzecz uczniów klas I - VIII,
którzy ze względu m. in. niepełnosprawność lub w celu przeciwdziałania wystąpieniu
niepowodzeń szkolnych w czasie kształcenia na odległość, będą przebywali w Szkole.

§ 4

1. Szkoła zapewnia konsultacje dla uczniów klas VIII Szkoły z przedmiotów egzaminacyjnych
z wykorzystaniem przyjętych w Szkole technik i metod kształcenia na odległość lub na terenie
Szkoły. Mogą to być konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym
zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

2 . Wyznacza nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych (języka polskiego, języków obcych
i matematyki) uczących w klasie VIII do dalszej organizacji zajęć w formie dostosowanej do
możliwości uczestnictwa uczniów;

§ 5

1. Uczniom, którzy ze względu na niepełnosprawność nie mogą realizować zajęć
z wykorzystaniem metod i technik i kształcenia na odległość, dyrektor organizuje zajęcia w
Szkole lub umożliwia realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość na terenie Szkoły.
Uczniom, nieposiadającym odpowiednich warunków domowych, a także przeciwdziałając
wystąpieniu niepowodzeń szkolnych u uczniów podczas zawieszenia działalności Szkoły,
którzy nie mogą realizować zdalnego nauczania w domu, dyrektor może umożliwić realizację
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie Szkoły.

2 . Wyznacza wychowawców oddziałów jako osoby odpowiedzialne za monitorowanie potrzeb
uczniów w tym zakresie;

3. Zgodnie z potrzebami uczniów, wybrane zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno -
pedagogicznej mogą być realizowane w formie stacjonarnej; wyznacza się pedagogów i
psychologów szkolnych oraz nauczycieli współorganizujących proces kształcenia jako osoby
odpowiedzialne za realizację potrzeb uczniów w tym zakresie;

4. Zajęcia te mogą odbywać się w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą
te zajęcia przy uwzględnieniu bezpiecznych warunków realizacji takich zajęć.

§ 6

1. Zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia dla oddziałów sportowych
realizuje się w miejscu ich prowadzenia. Sposób realizacji zajęć treningowych i innych zajęć
sportowych w ramach rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży ustalają trenerzy. Po uzyskaniu
akceptacji dyrektora Szkoły, trenerzy są zobowiązani do przekazania informacji
o sposobie i terminach realizacji zadań zainteresowanym rodzicom i uczniom.

2 . Dyrektor Szkoły może udostępnić pomieszczenia w celu przeprowadzenia poszczególnych
stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.



§ 7

1. Organizuje działalność biblioteki szkolnej w stopniu niezbędnym do realizowania zadań
dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych Szkoły. Dopuszcza się możliwość zmiany
planu i zasad funkcjonowania biblioteki podczas zawieszenia działalności Szkoły;

2 . Wyznacza pracowników biblioteki do monitorowania potrzeb uczniów i nauczycieli
w tym zakresie;

3. Dopuszcza możliwość zmiany zadań pracowników biblioteki szkolnej w czasie
zawieszenia działalności Szkoły, zgodnie z potrzebami uczniów i/lub na polecenie
dyrektora Szkoły lub zastępców; Przez inne zadania rozumie się realizację zadań
edukacyjnych i wychowawczych podczas zdalnego nauczania lub nauczania stacjonarnego
w Szkole na rzecz uczniów klas I - VIII, którzy ze względu m. in. niepełnosprawność lub w
celu przeciwdziałania wystąpieniu niepowodzeń szkolnych w czasie kształcenia na
odległość, będą przebywali w Szkole.

§ 8

Na zajęciach, które o odbywają się w Szkole, obowiązują dodatkowe procedury
bezpieczeństwa, w tym - zakrywanie nosa i ust maseczką/przyłbicą przez prowadzących
zajęcia przez cały czas trwania zajęć oraz dążenie do utrzymania minimalnego dystansu
pomiędzy nauczycielem, a innymi osobami ( w tym- uczniami) 1,5 metra,

1 .

§ 9

Prowadzenie zajęć z użyciem narzędzi Google Meet i Google Classroom, dokumentowanie
prowadzonych zajęć, w tym zapis celów lekcyjnych i frekwencji uczniów, sposób
kontaktowania się z uczniami i rodzicami, monitorowania osiągnięć uczniów, oraz
planowanie zajęć odbywa się wg odrębnych ustaleń.

1.

§ 10

1. Traci moc zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 12 kwietnia 2021 roku (33/2020/21)
2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2021 r.
3. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Szkoły.

DYREKTOR

1 dicka


