Zarządzenie Nr 18/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15
im. Gen. J. Bema w Tarnowie
z dnia 23.10.2020 r.

w sprawie zmiany TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY
na podstawie:
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo (t. j. Dz. U z 2020 r poz. 910 i 1378),
2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i
2197),
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.)
4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i 1386)
5. Statutu Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie oraz zebranych informacji o stopniu
zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku i rekomendacjom MEN I
GIS
zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Decyzją rządu RP i MEN od dnia 26.16.2020 szkoła funkcjonuje w zakresie
ograniczonym, tj:
a) nauczyciele realizują zdalne nauczanie uczniów w klasach IV – VIII ,
b) nauczyciel pracę zdalną może realizować w domu lub w szkole.
c) nauczanie stacjonarne w klasach I - III
d) administracja i obsługa przechodzi na zadaniowy (mieszany) tryb pracy.
2. Szkoła administracyjnie funkcjonuje w godzinach od 8.00 – 15.00 - dla
interesantów, w tym rodziców, z zastrzeżeniem ograniczenia kontaktu do
koniecznego minimum, głównie drogą telefoniczną i mailową.
§ 2.
I.

WARUNKI ZDALNEGO NAUCZANIA

1. Nauczanie zdalne ma charakter obowiązkowy dla wszystkich nauczycieli
i uczniów – zadanie weryfikacji tego obowiązku w związku z realizacją
Ramowych Planów Nauczania pozostaje po stronie wychowawców.
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2. W okresie najbliższych dwóch dni (23.10 – 24.10.2020) przewodniczący
zespołów kontaktują się z nauczycielami w ramach zespołów w związku z
organizacją zdalnego nauczania i problemami z tym związanymi,.
Odpowiedzialni za to zadanie są przewodniczący zespołów - przekazują
informacje wicedyrektorom.
3. Nie są realizowane
wspomagającego.

godziny:

nauczania

indywidualnego,

godziny

n-la

4. Dopuszcza się do stosowania wszystkie narzędzia do komunikacji i pracy na
odległość zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo
Cyfryzacji na stronie https://www.gov.pl/web/cyfryzacja oraz ustalone w ramach
zespołów
5. W przypadku nauczania stacjonarnego w klasach I – III nie wprowadza się
dodatkowych obostrzeń sanitarnych poza już obowiązującymi w szkole.
6. Wszyscy wychowawcy klas IV – VIII zobowiązani są:
a) do poinformowania wszystkich rodziców o zdalnym nauczaniu, czasie
i sposobach jego realizacji. Wychowawca zbiera również ewentualne
informacje zwrotne od rodziców,
b) wychowawcy, którzy nie dokończyli zebrania adresów mailowych od uczniów i
przekazania ich poszczególnym nauczycielom uczącym w klasie, w której są
wychowawcą, bądź przekazania im innego sposobu komunikacji z uczniami
są zobowiązani zrealizować to do 26.10.2020 r
c) przekazywania przewodniczącym zespołów informacji zwrotnych związanych
z funkcjonowaniem zdalnego nauczania, realizacji podstawy programowej, w
tym danych godzinowych, itp.
d) przewodniczący zespołów przekazują zbiorcze informacje do wicedyrektorów.
7. Dyrektor szkoły postanawia, że podtrzymane zostają zapisy Statutu szkoły
dotyczące oceniania uczniów, uzupełnione o formy określone przez nauczycieli
w ramach nauczania zdalnego.
8. W ramach Zespołów Przedmiotowych należy:
a) ustalić zakres podstawy programowej (ew. zmiany), która winna być
realizowana. Dopuszczalna jest weryfikacja programu nauczania w zakresie
realizacji na czas nauczania zdalnego tak, by dostosować go do wybranej
metody kształcenia na odległość. Zmiany zatwierdzają wicedyrektorzy .
Należy wówczas zaktualizować rozkład materiału.
b) ustalić możliwości realizacji treści wspólnych dla różnych przedmiotów przez
jednego nauczyciela i wskazać, który podejmie się tego zadania.
II.

Dopuszcza się możliwość wypożyczenia szkolnego laptopa przez
nauczyciela pod warunkiem uzgodnienia tego faktu z Dyrektorem szkoły.

III.

ZADANIA ZDALNEGO NAUCZANIA i HYBRYDOWEGO
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1. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego mają zastosowanie
szczegółowe rozwiązania realizowane podczas kształcenia na odległość w roku
szkolnym 2019/20
2. W
przypadku
wprowadzenia
nauczania
hybrydowego
(mieszanego)
zastosowanie mają Procedury „NAUCZANIE HYBRYDOWE – zasady i
procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 15 im. Gen.J.Bema w
Tarnowie w sytuacji ograniczenia nauczania w związku z COVID-19”
3. Podczas nauczania zdalnego oprócz e-dziennika, poczty internetowej na
podane adresy email dopuszcza się stosowanie innych metod pracy z uczniami i
rodzicami pod warunkiem, że nie wykluczają one żadnego ucznia z klasy. O
wykorzystywanych metodach należy powiadomić wychowawcę klasy, wszystkich
uczniów i rodziców.
4. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach
a także możliwych sposobach i formach ich realizacji zdalnego nauczania przez
ucznia w domu.
5. Można przesyłać materiały wg uznania nauczyciela:
a) testy, notatki
b) prezentacje
c) filmy (linki do filmów)
d) linki dźwiękowe
6. W zakresie dysponowania cudzymi utworami przez nauczycieli w związku
z realizacją zadań dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych, zastosowanie
mają przepisy traktujące szkoły w sposób preferencyjny. Zgodnie bowiem
z art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, mogą one – na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych
w celach dydaktycznych – korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale
i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory
lub fragmenty większych utworów. Mamy wówczas do czynienia z tzw.
dozwolonym użytkiem edukacyjnym, który zwalnia z konieczności uzyskiwania
zezwolenia właścicieli praw autorskich (twórców, wydawców) oraz zapłaty
wynagrodzenia.
(Źródło:https://www.monitorszkoly.pl/artykul/prawa-autorskie-w-szkole).
7. Ocenianie należy opierać przede wszystkim na aktywności ucznia w korzystaniu
z przesyłanych materiałów oraz (jeżeli jest taka możliwość) na efektach pracy
ucznia.
8. Organizując pracę zdalną należy uwzględniać zasady BHP.
9. Do świetlicy szkolnej uczęszczają jedynie uczniowie klas I – III zapisani do niej
wcześniej. Czas pracy świetlicy pozostaje bez zmian przyjmując uczniów na
zajęcia opiekuńcze przed zajęciami w grupach i po zajęciach
3

10. Obiady w stołówce wydawane są w tych samych godzinach jak dotychczas dla
uczniów klas I-III.
11. Biblioteka szkolne pracuje zgodnie z ustalonymi zasadami przy zachowaniu
reżimu sanitarnego.
12. Zajęcia w ramach opieki pedagogiczno – wychowawczej prowadzonych przez
specjalistów realizowane są po wcześniejszym ustaleniu godzin ich realizowania.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Tarnów, dnia 23 października 2020 r.
mgr Teresa Kot
/-/
Dyrektor szkoły
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