ZARZĄDZENIE nr 19/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 36
im. Czesława Miłosza w Rybniku
z dnia 26.10.2020 r.
w sprawie organizacji realizacji zadań Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej
„innym sposobem kształcenia”.

Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Wprowadzam:
ZASADY ORGANIZACJI REALIZACJI ZADAŃ SP 36 W RYBNIKU
Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
1. Dyrektor przekazuje nauczycielom, rodzicom oraz uczniom informację o sposobie
i trybie realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość.
2. Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami poprzez
 Office 365 (Microsoft Teams)
 e-dziennik
 karty pracy
 ustalenie kanałów komunikacji uczniów i nauczycieli oraz rodziców
i nauczycieli
 przekazywanie nauczycielom i rodzicom bieżących informacji
 inne platformy edukacyjne.
3. Nauczyciele zobowiązani są do udzielania wsparcia uczniom i rodzicom w przypadku
wystąpienia trudności.
4. Nauczyciele zobowiązani się do równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych
dniach oraz uwzględnienia możliwości psychofizycznych uczniów.
5. Nauczyciele przygotowują zróżnicowane zajęcia nie tylko z użyciem monitorów
ekranowych, ale również tradycyjnych środków i pomocy dydaktycznych (podręcznik,
zeszyty, karty pracy, atlas, i inne), pamiętając, aby czas pracy ucznia przed monitorem
nie przekroczył 3 godzin.
6. Ustala się następujące sposoby monitorowania postępów uczniów na podstawie
informacji otrzymanych od uczniów - rodziców:
 przez dziennik elektroniczny,
 poprzez przesyłanie prac na e-maile nauczycieli,

 przez wysyłanie zdjęć prac, screenów,
 przez platformy edukacyjne,
 przez telefon.
7. Informowanie uczniów i rodziców o postępach i uzyskanych przez uczniów ocenach
odbywa się przez e-dziennik.
8. W przypadku braku możliwości pracy zdalnej w domu – nauczyciel wykonuje pracę
zdalną w szkole.
9. Nauczyciel prowadzi konsultacje z rodzicami i uczniami w formie elektronicznej
w sposób przez siebie ustalony.
10. Nauczycieli biblioteki i świetlicy zobowiązuje się np. do organizacji konkursów lub
prowadzenia zakładki na stronie internetowej z propozycjami książek dla dzieci
i młodzieży.
11. Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne (logopeda, zkk, rewalidacja)
zobowiązani są do przesyłania propozycji ćwiczeń indywidualnie uczniom.
12. Pedagodzy zobowiązani są do wspierania uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Zarządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia. Obowiązuje od 26.10.2020r.

Zaik Krzysztof

