
ZARZ ĄDZENIE NR 1 5/20 1 9 12020

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Waplewie

zdnia27 marca2020r.

w sprawie szczególnych rozr,viązań w okłesie czasowego ograniczenia funkcjonowania

j e dno stek sy stemu o świ a§ w zviązku z zap obie ganiem, pr ze ciw działaniem

irwalczaniem COVID-19

}{a podstawie Rozporzqdzenia Minisna Edukacji Narodowej z 20 marca 2020r,
w sprawie szczególnych ronłiqzań w olcresie czasowego ograniczenia funkcjonowania

jednostek systemu oświaĘ w zwiqzku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i nłąlczaniem
COVID-L?, (Dz. U. poz. 493 ze zmianami),

zarzqdzam, co następuje :

§1

Zarządzenię określa organizację reallzacji zadań w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Waplewie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośó lub innego sposobu
rcalizacjt tych zadń, na czas zawięszęńa zajęó dydaktycmych, opiekuńczych
i wychowaw czy ch, w rw tązkl z czasowym o graniczeniem funkcj onowania j edno stek sy stemu
oświaty w związku zzapobteganiem, przeciwdziałaniem irwa|czanięm COVID-19.

§2

Tygodniowy zakres treści nauczaria do ztea|izowania w poszczególnych oddziałach,
uwzględniaj ący w szczególności:

1) równomieme obciązenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
2) ztóżnlcowanie zajęć w kazdym dniu;
3) moźliwości psychoftzyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku

umysłowego w ciągu dnia;
4) łączenie przemienne ksźałceniazuĘciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,

ustala się wg planu opublikowanego na stronie intemetowej zespołu oraz w dzienniku
elektronicmym.

§3

Ustala się sposób monitorowania postępów dziecilucmiów oraz sposób weryfikacji
wiedzy i umiejętności dzieciluczniów, w tym również informowania dzięciluczniów lub ich
rodziców o postępach w naucę, atakże uzyskanych ocenach:

1) na zasadach określonych w:
a) Statucie SzkoĘ Podstawowej im. Jana Pawła II w Waplewie,
b) Statucie Przedszkola w Waplewie;

2) za pośrednictwem:
a) dziennika elektronicmego,
b) usługi Microsoft Offrce 365, uzyskanej przez ZespóŁ Szkolno - Przedszkolny

w Waplewie.



§4

Ustala się sposób dokumentowania realizacji zadanw następujących formach:

1) w przypadku obowiązkołvych zajęć o których mowa w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnta 3 kwietnia 2019 t. w sprawie ramowych planów nauczania
dla publicznych szkół (Dz,U, 2019 poz.639):
a) z wykorzystaniem dziennika elektronicmega poprzęz,.

odnotowywanie temafu , realizacji podstawy programowej, frekwencj i
uczniów zgodnie z zamieszczonymplanem zajęć,
wiadomości do ucmiów i ich rodziców,
informacj e w terminarzu,
dodawanie ocen,

b) z wykorzystaniem usługi Microsoft Office 365;

2) w przypadku ząęó z zakręsu udńelania pomocy psychologiczna - pedagogicznej,
rewalidacj i, godzin pracy nauczyciela współorg anirującego ksńałcenie, godzin pracy
pedagoga, psychoioga, doradcy zawodowego, nauczyciela biblioteki,
z zastrzężęniem pkt 2 ppkt c niniejszego paragrafu:
a) z v,rylkorzy staniem dziennika elektroniczn ęgo poprzez:

moduł,,Dzienniki zajęó dodatkowych",
wiadomości skierowane do uczniów i ich rodziców,
informacj e w terminarzu,

b) z wykorzystaniem usługi Microsoft. Officę 365,

c) w przypadku godzin pracy pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego
i nauczyciela biblioteki, materiałów umieszczanych odpowiednio w zakładkach
e-pedagog, e-psycholog, e-doradca zawodowy, e-biblioteka, na stronię internetowej
zespołu.

§5

Zapewnia się uczniom i/lub ich rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielami
prowadzącymi zajęcia, pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym, na|Lczycielem
biblioteki, w terminach zgodnych z planem opublikowanym na stronie intemetowej zespołu,
z zastrzężęniem pkt 3 niniej szego paragrafu , poprzęz:

1) dziennik elektroniczny;
2) usługę Microsoft Office 365;
3) kontak1 telefoniczny z rodzicami uczniów.

§6

Nie dokonuje się modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego
i szkolnego zestawu programów nauczania,

Zobowiązuje się nauczycieli do modyfikacji planów pracy i przypisanych
w dzienniku elęktronicznym programów nauczania zgodnie z pojawiającymi się
na bieżąco potrzebami i możliwościami wynikającymi z realizacji zajęć
z wlłkorzystaniem metod i technik kształcenia na odiegłość lub innego sposobu
ksżałcenia, w związku z zapobieganiem, ptzeciwdziałanięm i zwalczanięm
COVID-19.

1.

2.



§7

Ustala się zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych
z v,rykorzystaniem metod i technik ksźałcenia na odległość lub innego sposobu ksńałcęnia
w zw iązkl zapobi e gani em, przec iw dziŃanięm i rw alczani em C OVID - 1 9 :

l) Zajęcia dydaktycme, wychowawczę i opiekuńcze rcalizowal7ę z wykorzystaniem
metod i technik ksżałcenia na odległość lub irurego sposobu ksźałcęnia, uznaje się
za zaliczone, jeżeli:
a) zajęcia zostŃy udokumentowane Ia zasadach określonych w niniejszym

zarządzeniu,
b) nauczyciel zapewnił dzieciom, a w przypadku dzieci aczęszcząących

do oddziałów przedszkolnych orazl - III ich rodńcom, źródłai materiĄ niezbędne
do realizacji zĄęć w formie zdalnej,

c) kuZdę dziecko, aw prrypadku dzięci uczęszczających do oddzińow przedszkolnych
otazl - III - każdy rodzic, posiada możliwośó konsultacji znauczycielem,

d) nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą
kontrolę postępów w nauce, w tym również dokonuje informowania ucmiów
lub rodziców o postępach ucmia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego
ocenach,

e) nauczyciel udziela wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczno
pedago giczną zgodnie z ich potrzebami i mozliwo ściami.

§8

Wykonanie zaruądzenia powierza się
Szkolno - Przedszkolnego w Waplewie.

Radzie Pedagogicznej Zespołu

§9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronnej internetowej Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w V/aplewię oraz w Biule§nie Informacji Publicznej.

§10

Zarządzeńe wchodzi w zycie z dniem 30 marca ż020r.

Dyrektor

Zespołu Szkolno - Przędszkolnego


