ZARZĄDZENIE Nr 17/2020/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W AUGUSTOWIE
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 9 listopada 2020
na czas nieoznaczony
Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Zarządza się, co następuje:
§ 1.
W związku z rozporządzeniem MEN i wskazanie rejony szkoły będącego w strefie
,,czerwonej’’, wprowadzam z dniem 9 listopada 2020 r., na czas nieoznaczony częściowe
ograniczenie funkcjonowania szkoły.
§ 2.
Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:
•
•
•

klasy I-VIII prowadzone jest zdalne nauczanie;
lekcje i zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładem lekcji;
zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z planem lekcji;
§ 3.

Od poniedziałku, 9 listopada 2020r. dyrektor szkoły zapewnienia funkcjonowanie świetlic
szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią
COVID-19. Działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III (załącznik nr 3 – Funkcjonowanie
świetlicy).
§ 4.
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli
uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne
w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).
§ 5.
Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły realizujący nauczanie zdalne mogą zostać
oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do
realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia
rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.

§ 6.
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiam uczniom klas ósmych
indywidualne lub w małych grupach do 5 osób. ( Załącznik nr 2 .)

konsultacje

§ 7.
Zobowiązuję nauczycieli edukacji przedmiotowych, w tym nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej do przeanalizowania programów nauczania i ewentualnego ich
modyfikacji w sposób umożliwiających realizację w zdalnym nauczaniu. Opracowanie pisemne
proponowanych zmian należy przedstawić do uzgodnienia z dyrektorem szkoły, w formie
tabelarycznej, jak w załączniki 4 do zarządzenia. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do
opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności.
Opracowania należy przesyłać na adres: dyrsp4augustow@op.pl w terminie do 10.11.2020r go
godziny 15.00. Zalecam konsultacje w zespołach przedmiotowych, z zachowaniem drogi
elektronicznej.
§ 8.
Zobowiązuję nauczycieli do opracowania na każdy tydzień tygodniowego zakresu treści
kształcenia z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania do realizowania
w poszczególnych oddziałach, uwzględniając w szczególności:
1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
2) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,
3) łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
4) konieczności zapewnienie bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych
zajęć, w szczególności zajęć wychowania fizycznego, techniki, fizyki i chemii.
Opracowanie należy przekazywać w celu uzgodnienia drogą elektroniczną na adres:
dyrsp4augustow@op.pl w terminie do piątku poprzedzającym kolejny tydzień.
§ 9.
Polecam nauczycielom wprowadzenia zmian w przedmiotowych systemach oceniania
(wymaganiach edukacyjnych) w zakresie:
1) wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w pracy zdalnej;
2) sposobu komunikowania uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;
3) sposobu potwierdzania obecności uczniów na zajęciach zdalnego nauczania;
Wprowadzone zapisy mają być zgodne z regulacjami określonymi w statucie szkoły.

§ 10.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji statutowych zadań szkoły, Dyrektor szkoły
wydaje imienne polecenia służbowe dla nauczycieli, których realizacja procesu dydaktycznego
jest utrudniona bądź niemożliwa ze względu na formę nauczania na odległość. Przydzielone
zadania prowadzone bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz nauczyciel realizuje w ramach
obowiązującego go pensum.
§ 11.
Zobowiązuje wychowawców klas do przekazania rodzicom i uczniom „Regulaminu
organizacji pracy szkoły w systemie zdalnym od dnia 09.11.2020r.’’, który stanowi załącznik nr
1 do zarządzenia.
§ 12.
Informuję, że pedagog szkolny pozostaje
w godzinach 9.00-13.30 w każdy dzień tygodnia.

do

dyspozycji

uczniów

i

Państwa

Kontakt z pedagogiem:
tel. 508814801
e-mail: m.monika@poczta.onet.eu
W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności
z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji
wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do
indywidualnych konsultacji.
Kontakt z informatykiem:
Tel. 694791762
e-mail: jaszle@neostrada.pl
Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy
o ewentualny kontakt telefoniczny z pracownikiem sekretariatu w godzinach 8.00-13.00 tel.
876432229.
Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych ( w tym- szkolne boiska, sala
gimnastyczna i siłownia).
W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej :
dyrsp4augustow@op.pl
Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik.

§ 13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 9 listopada 2020 r. i podlega
ogłoszeniu drogą elektroniczną.

Dyrektor Szkoły
Mariola Karpińska

