Zarządzenie nr 10/2019/2020
z dnia 24 marca 2020r.
Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie
w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i organizacji realizacji
zadań szkoły z wykorzystaniem metod, technik kształcenia na odległość w
przedszkolu i szkole podstawowej

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 zarządza się co następuje:
§1
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem
epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Niniejsze uregulowania
obowiązują w terminie 25 marca - 10 kwietnia 2020 r.
§2
Do jej realizacji w Zespole Szkole Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie służą
platformy:
1) e-dziennik, , w którym nauczyciel ma obowiązek sprawdzić obecność na podstawie
listy odebranych wiadomości (nauczyciel wpisuje w wiadomości e-dziennika temat
lekcji, ten sam, który wpisze w planie realizacji tematu, i wysyła go uczniom jako znak
rozpoczęcia lekcji. Uczeń powinien odebrać wiadomość w tym samym dniu do
godziny 18:00, tym samym potwierdza udział w lekcji. Nieodebranie wiadomości
traktowane jest jako nieobecność na zajęciach. Jeśli lekcja realizowana jest w trybie,
gdzie uczeń w inny sposób potwierdza obecność, wówczas nauczyciel wpisuje na tej
podstawie frekwencję do e-dziennika)
2) e-podręczniki
3) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek
podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach
internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji
egzaminacyjnych

4) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii
5) innych, niż wymienione w pkt.1-4, materiałów wskazanych przez nauczyciela;





przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez
nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym
materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających
wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych
formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku
ucznia z niepełnosprawnościami. Dla uczniów z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia specjalnego powyższe zadanie zlecam
nauczycielom wspomagającym.

§3
Nauczyciele są zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na równomierne
obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienia możliwości
psychofizycznych
dzieci,
na koordynatorów
wyznaczam
wychowawców
poszczególnych oddziałów.
§4
1) Nauczyciele są zobowiązani prowadzić kształcenie na odległość zgodnie z
tygodniowym planem zajęć, wykorzystując posiadane przez uczniów podręczniki,
zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań i dokumentować w formie pozwalającej ustalić liczbę
przeprowadzonych zajęć.
2) Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8:30 i realizowane są zgodnie z planem
umieszczonym w dzienniku elektronicznym.

§5
W przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej i przedszkola nauczyciel ma
obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych
sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

§6
Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do
dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym
wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
§7
Dopuszczalne formy kontaktu oraz konsultacji nauczycieli z rodzicami i uczniami: edziennik , służbowe adresy e-mail nauczycieli lub, jeżeli nauczyciel udostępnił swój
nr telefonu poprzez rozmowę telefoniczną, SMS lub MMS.
§8
Wiedza ucznia oraz postępy w nauce winny być monitorowane, sprawdzane
i oceniane zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Statucie Szkoły w zakresie skali
ocen.
Nauczyciele zobowiązani są zapoznać uczniów i Rodziców z PSO.
Każdorazowo nauczyciel winien informować, jakie działania ucznia będą oceniane
i w jakim terminie powinny być wykonane. Podejmowanie przez ucznia aktywności
określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym
materiałem, winny dać podstawę do oceny pracy ucznia.
§9
W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony
jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem
przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub
w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania
szkoły. O potrzebie realizacji kształcenia na odległość na terenie szkoły nauczyciel
winien uprzedzić dyrektora szkoły telefonicznie co najmniej do godziny 14:00 dnia
poprzedzającego.
§ 10
Nauczyciele są zobowiązani do składania do dyrekcji szkoły raportów z pracy zdalnej.
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.
Dyrektor
Iwona Zapała

