SP2.021….2020
ZARZĄDZENIE NR 9.2/2020
Dyrektora Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
z dnia 29 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie ws. organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Działając na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.
poz. 493);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020r. poz.
492);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020 r. poz. 410)

Zarządzam
§1
W § 4 po ust. 1. dodaje się ust. 2. i 3. w brzmieniu:
2. Terminarz lekcji online ustalany jest na każdy tydzień, przy zastosowaniu następujących
zasad:
1) Terminarz lekcji online na nadchodzący tydzień nauczyciel zobowiązany jest uzupełnić
do godz. 18;00 w piątek poprzedzający dany tydzień, natomiast wychowawca do
godz. 20:00 w niedzielę poprzedzającą ten tydzień zobowiązany jest do umieszczenia
w folderze klasy wykazu zajęć dla danej klasy wraz z linkami do poszczególnych lekcji;
2) lekcje online powinny być prowadzone w dniu, w którym dany przedmiot ujęty jest
w szkolnym planie nauczania;
3) w danym oddziale mogą być prowadzone maksymalnie 3 lekcje online w jednym
dniu;
4) równolegle we wszystkich oddziałach może być prowadzonych co najwyżej 5 lekcji;
5) planując lekcje online nauczyciel zobowiązany jest tak ustalić jej termin, aby
rodzeństwo dzieci z danego oddziału nie miało już wcześniej zaplanowanych lekcji
o tej samej porze;

6) dopuszczalny jest podział oddziału na grupy i organizowanie kilku edycji danej
lekcji w różnych godzinach;
7) nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zobowiązani są do ustalania terminu lekcji lub
konsultacji w porozumieniu z rodzicami uczniów;
8) z uwagi na konieczność wsparcia uczniów wskazane jest, aby online odbywały się
również zajęcia z wychowawcą.
3. Na zajęcia, które nie są realizowane w formie online, nauczyciel przedmiotu zobowiązany
jest przygotować materiały do samodzielnej realizacji, przy czym zachowane powinny być
następujące zasady:
1) forma przekazywania materiału poglądowego powinna być różnorodna,
dostosowania do wieku dzieci i zachęcająca do podjęcia aktywności;
2) łączny czas realizacji powyższych zadań nie może przekraczać 30 minut z jednego
przedmiotu – z jednej lekcji (norma określona dla przeciętnego ucznia);
3) zadania z przedmiotów artystycznych powinny być nakierowane na realizację
projektów, rozwijających pasje i kreatywność uczniów;
4) w trosce o rozwój fizyczny dzieci nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani
są do przygotowywania tygodniowych zestawów ćwiczeń możliwych do
bezpiecznego wykonania przez każde dziecko;
5) zestawy zadań na kolejny dzień powinny być opublikowane na dysku Google
najpóźniej do godz. 14:00 dnia poprzedniego, a czas na ich realizację powinien
być nie krótszy niż 1 dzień roboczy, natomiast czas przeznaczony na realizację
projektów artystycznych powinien być każdorazowo określony przez nauczyciela
i dostosowany do stopnia złożoności zadania;
6) wprowadzenie nowego materiału lub trudniejszych zagadnień powinno być
realizowane w formie online lub indywidualnych konsultacji z dzieckiem
(rodzicem).
§2
§ 6 przyjmuje brzmienie:
W celu zapewnienia równomiernego rozkładu pracy dzieci w okresie, o którym mowa
w § 2, funkcjonuje zmodyfikowany plan lekcji obowiązujący przed wprowadzeniem
zdalnego nauczania, przy czym:
1) dostosowanie planu zajęć do potrzeb i możliwości uczniów oraz czasu pracy
nauczycieli (realizacja pensum) powierza się Wicedyrektorowi
ds. dydaktycznych Genowefie Podżornej;
2) kontrolę realizacji zadań dydaktycznych oraz uzupełniania dziennika powierza się
Wicedyrektorowi ds. dydaktycznych Genowefie Podżornej.
§3
§ 9 przyjmuje brzmienie:
1. Organizację kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej
powierza się zespołowi wychowawczemu, pod przewodnictwem Wicedyrektora
ds. wychowawczych – Joanny Słowickiej.

2. Wicedyrektor ds. wychowawczych koordynuje pracę specjalistów ds. kształcenia
specjalnego, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz przydziela zadania
z zakresu opieki nad poszczególnymi uczniami nauczycielom świetlicy, biblioteki,
współorganizującym kształcenie specjalne ucznia oraz pedagogom i psychologowi.
3. Psycholog i pedagodzy zobowiązani są do udzielania wsparcia uczniom poprzez
udostępnianie materiałów na dysku Google lub inne sposoby komunikowania się,
opisane w § 3.
§4
Po § 11a dodaje się § 11b w następującym brzmieniu:
1. Niezależnie od uzupełniania tematów w dzienniku elektronicznym nauczyciele
zobowiązani są do systematycznego prowadzenia Dziennika pracy zdalnej,
umieszczonego na dysku Google, w którym rozliczają czas pracy prowadzonej
bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz oraz czas poświęcony na przygotowywanie
lekcji online lub materiałów edukacyjnych dla uczniów, jak również innych zadań
zleconych przez dyrektora lub wicedyrektorów SP2.
2. Bieżącą kontrolę Dziennika pracy zdalnej i rozliczanie czasu pracy prowadzi Dyrektor
Grażyna Tekielak.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2020 r.
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