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Zarządzenie nr 60/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesław Prusa
w Mysłowicach
z dnia 26.10.2020r.
w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2
im. Bolesława Prusa w Mysłowicach
Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2020 r. w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.1389 z
późn. zm.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach
zarządza, co następuje:
§1
1.Ogranicza się czasowo funkcjonowanie szkoły w okresie dnia od 24.10.2020r do
dnia 8.11.2020r. w realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
z powodu zagrożenia zdrowia uczniów w związku z aktualną sytuacją
epidemiologiczną, w następujący sposób:
1) w klasach I -III nauka odbywa się w formie stacjonarnej,
2) w klasach IV – VIII nauka odbywa się w sposób zdalny.
2.W okresie czasowego ograniczenia zajęć, o których mowa w ust.1 pkt.2 zadania
szkoły będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
o których mowa w Rozporządzeniu MEN z dnia 20 marca 2020r w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 493 z późn. zm)
3.Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą
realizowane z wykorzystaniem: szkolnego dziennika elektronicznego, aplikacji
Microsoft Teams, strony internetowej szkoły, poczty elektronicznej, komunikatorów,

grup

społecznościowych,

platform

edukacyjnych,

bezpłatnych

programów

edukacyjnych oraz innych metod i narzędzi.
4.Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z
uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego 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.
5.W przypadku uczniów, którym sytuacja rodzinna lub domowa uniemożliwia
realizację nauczania zdalnego z domu szkoła zobowiązana jest zorganizować
możliwość nauki stacjonarnej lub zdalnej w szkole.
6.Nauka w warunkach domowych nie może mieć wyłącznie charakteru utrwalającego
wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole, lecz powinna obejmować nowe
treści, które uczeń będzie w stanie przyswoić samodzielnie przy wykorzystaniu
środków technicznych wykorzystywanych w pracy zdalnej.
7.Dokumentowanie procesu nauczania odbywać się będzie w e-dzienniku.
8.Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym realizują zajęcia zgodnie z planem
lekcji w formie zdalnej.
9.Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone przez
pedagoga szkolnego dla klas I- III odbywają się zgodnie z harmonogramem w trybie
stacjonarnym.
10.Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone przez
pedagoga szkolnego dla klas IV – VIII odbywają się zgodnie z harmonogramem w
trybie on -line.
11.Biblioteka dla klas I – III czynna jest zgodnie z harmonogramem.
12.Biblioteka dla klas IV – VIII dostępna jest on -line. Bibliotekarz udostępnia
książki dla uczniów klas IV – VIII w wersji pdf, proponuje różnego rodzaju zajęcia
czytelnicze, rozwijające zainteresowania uczniów, poszerzające ich wiedzę ogólną.
13.Kontakt z bibliotekarzem odbywa się poprzez e-dziennik, aplikację Teams,

komunikator Whats-App oraz telefonicznie.
14.Zajęcia z logopedą dla uczniów klas I- III odbywają się zgodnie z
harmonogramem w trybie stacjonarnym.
15.Zajęcia z logopedą dla uczniów klas IV – VIII odbywają się zgodnie z
harmonogramem w trybie on -line.
16.Świetlica szkolna pracuje zgodnie z harmonogramem dla uczniów klas I – III.
17.Obiady wydawane są w stołówce szkolnej dla uczniów klas I – III zgodnie z
harmonogramem.
18.Dyrektor szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli klas IV – VIII do zdalnej
pracy w zespołach przedmiotowych i udzielania pomocy merytorycznej oraz
technicznej innym nauczycielom, rodzicom i uczniom w celu realizacji kształcenia na
odległość.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

