ZARZĄDZENIE NR 12/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej
w Raciążku z dnia 06 listopad 2020 roku
w sprawie ograniczenia funkcjonowania publicznej Szkoły Podstawowej

Na podstawie §1a rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 05 listopada 2020r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2020r. poz. 1960) zarządzam się, co następuje:

§1
1. Od dnia 09 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020r. ogranicza się funkcjonowanie
publicznej szkoły podstawowej.
2. Zajęcia dla uczniów wymienionych w ust. 1 są realizowane z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zajęcia dla uczniów z orzeczeniami realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość bądź w inny sposób zgodny z indywidualnymi potrzebami
dziecka.
§2
Zobowiązuję wychowawców oddziałów
psychologiczno – pedagogicznej do:

i

nauczycieli

przedmiotów

oraz

pomocy

1. Przygotowania w porozumieniu z nauczycielami uczącymi i dyrektorem szkoły oraz
przekazania uczniom i ich rodzicom:
- informacji o formach i terminach realizacji tygodniowego planu zajęć obowiązkowych,
zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
- szczegółowych informacji o organizacji pracy zdalnej uczniów, w tym: szczegółowego
zakresu treści nauczania na okres pracy zdalnej, stosowanych sposobów pracy z uczniami,
w tym źródeł informacji z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych i
sposobu pracy z wykorzystaniem tych materiałów oraz zasad przesyłania nauczycielom
wykonanych zadań i ich oceniania.
2. Organizacji w porozumieniu z rodzicami zajęć z zakresu pomocy psychologiczno –
pedagogicznej i kształcenia uczniów niepełnosprawnych, zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami
3. Koordynowania sprawnego przepływu informacji pomiędzy szkołą a uczniami i ich
rodzicami.
4. Wspomagania uczniów i ich rodziców w pokonywaniu trudności związanych ze zmianą
formy nauczania.

§3
Niniejsze zarządzenie stanowi informację dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej im.
Komisji Edukacji Narodowej w Raciążku.
§4
Zobowiązuje się pracowników pedagogicznych do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem
za pośrednictwem platformy Teams oraz stosowania.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06 listopada 2020 r.

