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Dyrektora Ze§polu Placówek oświatowych w I'rz},§u§ze
z dńa 27 stvczńa 2O22 r,

w sprawie w śprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkolv

Na podstawie rozporządzenia Minislra Edukacii Narodowej ?. dnla 26 slycznia 2022 r.

w sprawic czasorł,cgo ograniczenia funkcjonowarria jednostek s}stemu oświaty w z\ł'iąZku
z zapobieganiem. przeci\ł,dzialaniem i Zwalczaniem CovID-l9 (Dz.U. z 2022 r po7. l86),
\\, celu zapewnienie właści\ł,ego skutecznego funkcjonowania szkoły,

4.

zarządzim co na§tępuje:

§1
Od dlia2I styczma2022 t. do dńa2'7 lltego 2022 r. Publicna Szkoła Podstawowa NI 2
w Plzysusze, zwana dalej ,,placówką" fuŃcjonuje w ograniczon}m zaklesie,

§2
W okęsię ogranicżęnia frnkcjonowarria placówki, zajęcia dydakĘczne, zwane dalej

,,ksaałceniem na odległość" realizowane są z wykożystaniem metod i t€chnik kszt]ąłcęlia
na odległość.
Ksźałcenie na odległość odblrva się w formie zajęć prowadzonych zdalńe ptzez

nauczycieli w godz. od 8.00 do 15.20 zgodnie z planem lekcji dla danego oddziafu za
pośrednictwem Microsoft Teams 365 (czas lekcji 30 min.) oraz dziennika elektrończnego
Vulcan.
Nauczyciele mogą prowadzić kształcenię na odległość z domów prywatnych, pod
waruŃiem posiadania ńezbędnego sprzętu umożlińającego bezpieczrre prowadzenie

zajęó.

W prąpadku braku sprzęfu nauczycięle prowadzą ksźałcenie na odległość ze szkoły.

§3
l, Na rłniosck rodzicó\ł szkoła udziela pomocy uczniom. którzy z porł,odu braku

odporłiednicgo sprzętu elektronicznego nie mogą uczestniczyć §,ksźałceniu na

odlcgbśc.
Dl.rektor szkoĘ, moż,ę !żryczyć sprzęt niezbędny do rcalizacji kształcenia na odległość
(laptop) uczniowi lub nauczycielowi na \łniosek rodzica ucznia lub nauczyciela_ Do
użyczenia stosuje się przepisy axt. 710 719 ustawy ż dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cl wilny.

§4
W czasie ograniczenia fuŃcjonowania placówki rłychowawca realizuje zadania

okeślone w stafucie szkoły za pomocą Microsoft Teams 365, dziennika elektonicznego
Vulcan oraz innych formach uzgodnionych z rodzicarni i uczriami (kontakt telęfoniczn,
pocą elęktoniczną).
Wychowawca koordynuje współpracę nauczycieli uczących w danym oddziale z uczniami

i rodżcami z uwzględnieniem potrzęb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych
wszystkich uczniÓ\ł.
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3. Wychowawca zobowiążarry jest utrz}m},\Łać kontak1 z rodzicami, uczniami
i nauczycielami ucącymi w oddziale w celu diagnozowania barier kształcenia na

odległość.
4. Wychowawca przekazuje dlteLtorowi informacje zńązarc z k§ńałceniem na odległość

w danym oddziale.
5, W okresię ograniczenia fuŃcjonowania placówki, wychowawca odpowiada na pisemne

pltania rodziców i uczniów za pośr€dnictwem dziennika elektronicznego Vulcan.

§5
1. W okesie ograniczenia fiDkcjonowania §zkoły, nauczyciele wykonują zadania okeślone

w statucie szkoły, poprzęzręal|zaa:ę ża:ęć eó)kacyjnych w formie opisanej w § 2, a także

kontakfując się z uczniami, rodzicarrri, dyreLlorcm i pracownikami szkoĘ za
pośrednictwem dzienrrika elektroniczrrego Vulcan, e-mail, kontaktu telefonicznego lub
inne przyjęte i zaakceptowane przez lodżców formy komuikacji.

ż. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów objętych kształceniem specjalrrym na podstawie

oęrczęnia o potrżebie kształcenia specjalrrego, realizowarre są przez lalczycieli
w bezpośrcdnim kontakcie z ucz:riem na terenie szkoĘ.

3. Pedagog pełni dyżur, konsultacje według dotychczasowego planu, wspiera uczniów,

rodziców wychowawców i nauczycieli przedmiotów w pokonlrłaniu trudności

wl,nikających z kształcenia na odległość.

4. Dla uczniów klas ósmych mogą odb},waó się konsultacje indłrridualnę lub grupowe

z przedmiotów, z Llórych uczniowie będą zdawać egzamin ósmokla§isty.

5. Uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą rcalizowń zĄę za

pomocą mętod i tecbnik ksźałcenia na odległość w miejscu zamieszkania bęĄ mieli
możliwość realizacji zajęć za pomocą metod i technik ksaałcenia na terenie szkoły.

6, W czasi€ ksżtałcenia na odległość, nauczyciele oceniają postępy uczniów zgodnie ze

statutem szkoŁ na podstawie zmodyfikowanych przedmiotowych zasad oceniania

z uwzględnieniem specyfiki kształcenia na odległość. .

§6
Nauczyciele dostosowują rygodniowy zakr€s txeści nauczania realizowany w poszczególnych

oddziałach, stosowanie do różnorodnych sposobów ksżałcęnia na odległość bez nadmiemego

obciążaoia uczniów. Dokumentują swoją pracę poprz€z lłpis tęmatu w dzienniku Vulcan.

§7
1. W okresie ograniczenia firnkcjonowania szkoły, prawa i obowiąki uczniów określone

w statucię szkoły stosuje się odpowiednio.
2. Uczęstniczęnie uczńa w zajęciach w formię ksłałcenia na odległość stanowi realizację

obowiąku szkolnego.
3. Udziń uczna w obońązkowych zajęciach ksźałcenia na odległość odnotowuje się

u dziermiku elektronicznyn poprzez zalnaczeńe tw.

§8
Zauądzelie podlega ogłoszeniu na stronie intemętowej Zespołu Placówek

oświatowych w Przysusze,

§9

Zarządzenie ł,chodzi w życie Z dniem 27 styczniaz}22l.
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