ZARZADZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JANA BRZECHWY Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI W BEŁCHATOWIE
Z DNIA 23 MARCA 2020 R.
Podstawa prawna
Rozporządzenie 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.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
§1
Z dniem 25 marca 2020 r. dyrektor szkoły wprowadza zdalne nauczanie zgodnie z przydziałem
godzin i świadczenie pracy poprzez realizację podstawy programowej, wpisami planów lekcji danej
klasy w dzienniku elektronicznym i tematów realizowanych lekcji. Dyrektor na bieżąco będzie ustalać
z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas. W okresie czasowego
zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych wprowadza się ograniczony obowiązek świadczenia
pracy przez nauczycieli na terenie szkoły.
§2
Kontakt, konsultacje nauczyciela z rodzicami i uczniami, kontakty z dyrektorem odbywają się drogą
elektroniczną przez dziennik elektroniczny UONET+, pocztę mailową, telefon.
§3
Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów
udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych
Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji
Publicznej i Polskiego Radia. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej
nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych
sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
§4
Dyrektor zobowiązuje nauczycieli o równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu,
zróżnicowanie tych zajęć uwzględniając możliwości psychofizyczne ucznia oraz o uwzględnienie zasad
bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia
medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności
w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

§5
Wiedza uczniów podlegać będzie monitorowaniu, sprawdzaniu i ocenianiu przez nauczycieli.
Nauczyciele podlegają nadzorowi pedagogicznemu zgodnie z ustaleniami dyrektora szkoły.
§6
Dyrektor szkoły wprowadza zdalne nauczanie w kształcenia specjalnym. Nauczycieli i specjalistów
pracujących z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych zobowiązuje się do dostosowania
sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych
programów edukacyjno-terapeutycznych.
§7
Pedagogów, logopedów, nauczycieli świetlicy, biblioteki, wychowania fizycznego zobowiązuje się do
wsparcia nauczycieli i wychowawców w pracy.
§8
Nadzór pedagogiczny polega na wsparciu nauczycieli, koordynacji działań, monitorowaniu czasu
pracy, systematyczności uzupełniania dokumentacji.
§9
Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i opublikowania.
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