ZARZĄDZENIE nr7/2020/2021
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelisku
z dnia 6 listopada 2020roku
w sprawie przedłużenia nauczania zdalnego do dnia 29 listopada 2020r. w klasach 4-8 Szkoły
Podstawowej oraz wprowadzenia nauczania zdalnego od 9 listopada 2020r. do 29 listopada 2020r. w
klasach 1-3 Szkoły Podstawowej
na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.
Zarządzam:
1. Klasy 4-8 Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelisku realizują naukę
wg obowiązującego planu lekcji z wykorzystaniem programu do wideokonferencji ZOOM oraz
dziennika elektronicznego Librus Synergia do 29 listopada 2020r.
2. Nauka w klasa 1-3 SP od 9 listopada do 29 listopada będzie odbywała się według obowiązującego
planu lekcji z wykorzystaniem programu do wideokonferencji ZOOM oraz dziennika elektronicznego
Librus Synergia . Istnieje możliwość skrócenia lekcji przez nauczyciela (wychowawcę klas 1-3) do 30
minut oraz zmodyfikowania przerw. Nauczyciel wychowawca poinformuje przez e-dziennik (w
terminarzu) o rozkładzie zajęć zdalnych. Lekcje religii, wychowania fizycznego i języka angielskiego
będą rozpoczynały się według dotychczasowego planu zajęć. Nauczyciele maja obowiązek
dostosowania ilości zadań domowych do możliwości psychofizycznych uczniów.
3. W trakcie zdalnego nauczania w klasach 1-3 nauczyciele nie będą pełnili opieki na świetlicy. W
godzinach od 14:00 do 17:00 wychowawcy świetlicy będą do dyspozycji uczniów/rodziców i będzie
się można z nimi skontaktować w sposób zdalny (przez Zooma) w celu pomocy uczniom w odrabianiu
zadań domowych.
4.Nauczyciele wskazują formy pracy ucznia, które podlegają ocenie pracy w formie zdalnej. Informują
uczniów i rodziców o postępach w nauce oraz ocenach w dzienniku elektronicznym.
5. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności ucznia na zajęciach
online.
6. Rodzic/prawny opiekun ucznia ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie
pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie
dydaktycznym (brak logowania, brak udziału w lekcjach zdalnych).
7. Na czas trwania nauczania zdalnego Szkoła udostępnia uczniom komputery i laptopy przeznaczone
do realizacji nauki zdalnej. Rodzic/ opiekun prawny podpisuje umowę użyczenia na czas trwania
nauki zdalnej.

8. W okresie realizacji zdalnego nauczania dyrektor lub wicedyrektor w ramach sprawowanego
nadzoru pedagogicznego może przeprowadzać obserwacje zajęć, dlatego nauczyciele przez edziennik przekazują linki do zajęć.
9. Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:00.
10. Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny wskażą uczniom i rodzicom terminy konsultacji dla
uczniów klas VIII, które będą mogły odbywać się w grupach do 5 osób na terenie szkoły lub on –line.
Rodziców, którzy będą zainteresowani takimi konsultacjami prosimy o kontakt za pomocą e-maila:
zespol_koscielisko@o2.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2020r. W wiadomości
proszę podać imię i nazwisko nauczyciela oraz ucznia, którego ma dotyczyć konsultacja.
11. Szczegółowe zasady uczestnictwa i organizowania lekcji w formie zdalnej znajdują się na stronie
internetowej szkoły ( strona główna).
12. Zmiany i informacje o działaniach szkoły publikuje się na bieżąco na stronie internetowej szkoły
oraz na facebooku szkolnym.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9.11.2020r.
Urszula Papież-Stopka
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kościelisku

