ZARZĄDZENIE nr 8/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Krasickiego
w Malborku
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Malborku w związku
z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem
COVID-19
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym
2019/2020.
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Szkoły, zarządza co następuje:
§1
Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli od dnia 25 marca
2020 do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania stanu zagrożenia, tj. do czasu
powrotu uczniów do szkoły, do realizowania kształcenia na odległość
z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez
uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości
psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. Zajęcia
rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji.
§2
Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zdalnej realizacji
programów nauczania, np.: z wykorzystaniem szkolnego dziennika
elektronicznego,
komunikatorów,
grup
społecznościowych,
poczty
elektronicznej,
platform
edukacyjnych,
bezpłatnych
programów
edukacyjnych oraz innych metod i narzędzi. Nauczyciele i uczniowie mogą
korzystać z całego sprzętu elektronicznego dostępnego w szkole lub mogą go
wypożyczyć na rzecz pracy w domu.

§3
Nauczyciele co 2 tygodnie przesyłają Dyrektorowi na e-dzienniku raport
(sprawozdanie) o nauczaniu na odległość i porozumiewaniu się z uczniami
oraz ewentualnych problemach w nauczaniu.
§4
Dopuszczam możliwość modyfikacji treści nauczania do zrealizowania
w ramach nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych
oddziałach w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietna 2020r. lub
do odwołania stanu zagrożenia, mając na uwadze między innymi: możliwości
psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego
i/lub ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
§5
Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców
o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach:
1. Monitorowanie odbywa się poprzez dostępne formy zdalnego nauczania:
a) poczta elektroniczna
b) dziennik elektroniczny - Vulcan
c) komunikatory
d) ocena postępów ucznia to ocena bieżącej pracy i wykonanych przez niego
zadań wpisywana do dziennika elektronicznego.
§6
Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły
1. Zapisy tematów realizowanych zajęć w dzienniku elektronicznym,
przesłanie materiałów zdalnego nauczania na wydzielony mail lub konto
w e-dzienniku.
§7
W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa
Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Malborku oraz przedmiotowy system
oceniania. Dyrektor Szkoły informuje, że w związku z Rozporządzeniem
Minister Edukacji Narodowej możliwe jest prowadzenie kształcenia
na odległość oraz ocenianie i klasyfikowanie uczniów w okresie czasowego
ograniczenia
funkcjonowania
szkół
w związku
z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Nowe przepisy będą
obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania.

§8
Realizacja zadań wynikających z pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w szkole.
1. Realizacja zajęć rewalidacji odbywać się będzie zgodnie z przydziałem
i tygodniowym wymiarem w formie ustalonej indywidualnie z rodzicami
ucznia
2. Konsultacje z psychologiem szkolnym i pedagogiem szkolnym dla
rodziców i uczniów – sporządzanie notatek służbowych.
3. Udzielenie porad przez dziennik elektroniczny.
§9
1. Realizacja zindywidualizowanych ścieżek realizowana jest zgodnie
z przydziałem i tygodniowym wymiarem w formie nauczania zdalnego.
2. Dodatkowe godziny dla obcokrajowców będą realizowane w nauczaniu
zdalnym.
3. W klasach IV – VIII, które w bieżącym półroczu realizują Wychowane
do życia w rodzinie będą dodatkowo przekazywane raz w tygodniu
materiały do zapoznania się.
§ 10
Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciele muszą pamiętać
o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń
umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi
przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia
medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor,
telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także
sytuację rodzinną uczniów.
§ 11
Zarządzenie wchodzi
do odwołania.
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Dyrektor Szkoły

