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Dyrcktora Zcspołu Placówck ośWiatowych w Prrł§usze
z dnia l7 grudnia 2021 r.
w sprawie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania SzkoĘ
ro7.por7ąd7enia Minjstm l]dukacji Narodowcj z dnia 13 grudnia 202l r,
w sprarł,ic czasorł,cgo ograniczcnia funkcjonolł,ania jcdnostek systemu oś\łiaty\\ z\łiązku
z zapobicganiem, przecilvdziałaniem i zrł,alczaniem COVID-l9 (Dż.U, z 2O2.I r poz, 230]).

Na podstawie
rł, cclu

zapcrnicnic wlaściwcgo skutcczncgo funkcjonowania

szkoł1,.

zarządzam co na§tępuje:

§l

Od drria 20 gnrdnia 2021 r. do dnia 9 sl]cznia 2022 r Publiczna Szkoła Podstaworł,a Nr 2
u,Pżysusże, Zwana dalej .,placó\łką" l-unkc_jonuje w ograniczolym Zakresie.

l. W
2.
3,

4.

§2
ohesie ogrtrniczenia i'unicjonorł,:rnia placówki, zajęcia dydaktyczne, zrł,anc dalcj

.,ksźałceniem na odległość"realizowane są Z \łykożystanicm mctod i tcchnik kształcenia
na odlcgklść,
Kszlałcenie na odległośćodb,vwa się rł, lbrmie zajęć prowadzonych zdalnie przez
naucz),cie]i w godz. od 8.00 do 15.20 Zgodnie Z pianem lekcji dla danego oddziału za
pośrednictrlem Micr<lsofi Teams 365 oraz dziennika elektonicznego Vulcan.
Naucz1,,ciele mogą prolł,adzić kształccnic na odlcgłośc7 domów prywatnych. pod
warunłiem posiadania niezbędnego sprzętu umożli\łiaiącego bezpieczne prowadzenie
zajęć.
W przypadku braku sprzętu naucz_Ycjc]c prowadzą kształcenie na odległośćze szkoły-

§3
*,niosck rodzicó$,szkoła udziela pomocy ucżniom. którzy
odpowicdnicgo spr7ętu clcktronicznego nie mogą uczestniczyć

l. Na
2.

z
w

porł,odu brakrr
ksutałceniu na

odlcgłoścI)},rcktor szkoły. możc użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji kształccnia na odległość
(laptop) ucznioŃi 1ub nauczycielorł,i na rłniosek rodzica ucznia lub nauczyciela. Do

użyc7cnia stosujc się przcpisy art-'710 '7l9 ustawy z dnia 23 krł,ictnia l964 r. - Kodeks
cyuiln_v.

§4
czasie ograniczenia Iunkcjono\\ania placórvki wlchowawca realizuje zadańa
okrcślonc rv statucic szkoły za pomocą Microsoli Teams 365. dzicnnika clektronicznego
Vulcan oraz innych formach uzgodnionych Z rodzicami i uczliami (konfukt teielbnicżny,

l, W

2.

poc7tą clcktroniczną),

Wl,chowarvca koordynu.je rł,spółpracę nauczycieli uczących w dan},m oddziale Z uczniami
i rodzicami z u\\.zględnieniem potrzeb edukacyjn,ych i możliwościpsychofizycznyoh

rvszystkich uczniów:

3, Wychowawca zobolviąan1- jest utrzym},wać konlakt Z rcdzjcami. uczniatni
inarrcz,-ciclami uczącymi w oddziale w celu diagno7o\\,ania barier ksżlałccnia na
odległość,

4.
5.

Wychowawca przękazuję d}Tektorowi informacje zńąmne z ksńałceriem na odległość
w danym oddziale,
W oklesie ograniczenia fiDłcjonowania placówki, wychowawca odpowiada na pisemne
pJtania rodziców i uczniów ża pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan.

§5

1, W okesie

ograniczenia fuŃcjonowania szkoĘ, nauczyciele rłykonują zadania okeślone
w statucie szkoły, poplzęzrcallzację zajęć edukacyjnych w formie opisanej w § 2, a także
pracownikami szkoĘ ża
kontaktując się
uczriami, rodzicami, dyrektorem
pośrędnictwem dżiennika elektronicznego Vulcan, e-mail, kontalrtu telefonicznęgo lub
inne r|lzyjęte i zaakceptowane przez rcdzlców formy komunikacji.
Zajęcia rewalidaclne dla uczrriów objętych ksżałceniem specjalnyrn na podstawie
ólzeczeni]a o potrzebie kształcenia specjalnego, rcalizowane są przez nalczycieli
w bezpośrednim kontakcie z uczniem na terenie szkoĘ.
Na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I III sżołypodstawowej, którzy
nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w t}łn okesie na tęręnię §zkoty organizowane
są zajęcia opiekuricze.
Pedagog pełni dyżur konsultacje wedfug dotychcza§owego planu, w§piera ucmióĘ
rodziców wychowawców
nauczycieli pTzedmiotów w pokonywaniu trudności
wynikających z kształcenia na odległość.
Dla uczniów klas ósmych mogą odb}vŃ się kon§ultacje indlrvidualne lub grupowę

ż

2.
3,

4.
5.

i

i

z przedmiotów, z których uczniowie będą zdawać egzamin.

ó. W

czasię ksźałcęniana odległość,nauczyciele oceniają postępy uczniów zgodnie ze
statutem sżkoty, na podstawie zmodyfikowanych przedmiotowych zasad oceniania
z uwzględnieniem specyfiki ksxałcenia na odległość..

§6

Nauczyciele dostosowują tygodniowy zakes treści nauczania ręalizowany w poszczególnych
oddziałach, stosowanie do różnorodnych sposobów kształcęnia na odległośćbez nadmiemego
obciązania uczniów. Dokumentują swoją pracę poprzez wpis tematu w dżenniku Vulcan.

§7

ograniczenia fiukcjonowarria §zkoĘ prawa i obowiąki uczrió,\, okeślone
w statucię szkoły stosuje §ię odpowiednio.
2. Uczestniczenię ucznia W zajęciach W fomie ksżałceńa na odległośćstanowi realizację
obowiąku szkolnego.
3, Udział ucznia w obowiązkowych zajęciach kształcenia na odległośćodnotowuje się
w dzienniku eleLlronic/nrm popf/e7 ż^?nac7eńe nz.

1, W okesie

Zażądzenle podlega ogłoszeniu
oświatowychw Przysusze.

§8

na stonie

intemętowej Zespołu Placówek

§9
Zasządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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