
                                                                                                                                                                 Pszów,20.01.2022r.

Zarządzenie nr 18 /2021/2022
Dyrektora SP 4 w Pszowie

z dnia 20.01.2022 r.

na podstawie art. 30 b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –„ Prawo oświatowe”( Dz. U. z 2021 r. poz.1082 ) oraz rozpo-
rządzenia MEN z 13 grudnia 2021 r.{ Dz. U. z 2021 r. poz. 2301} w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 , oraz § 5 ust.3
Rozporządzenia MEN i S z 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego { Dz. U. z 2002 r. poz. 432 z póź.

zmianami}:

zarządzam , co następuje:

§ 1
W okresie od dnia 20 stycznia 2022 r. do dnia 28 stycznia 2022 r. funkcjonowanie szkoły ulega ograniczeniu. Zajęcia

w szkole dla klasy 3 b zostają zawieszone.

1. Realizowanie zadań szkoły w klasie 3 b odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą realizowane w sposób uzgodniony z rodzicami

ucznia .
3. Realizowane zdalnie zajęcia i przygotowane przez nauczycieli materiały przekazywane uczniom zdalnie będą

uwzględniały potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.

§ 2
Każdy nauczyciel i uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym wg

planu umieszczonego w dzienniku elektronicznym „ Librus” i na stronie internetowej szkoły.

1. Nauczyciele dokumentują realizację zajęć za pomocą dziennika „ Librus”,
2. Psycholog i inni specjaliści , bibliotekarz , wychowawcy świetlicy realizują swoje zajęcia w szkole oraz przy wyko-

rzystaniu metod i technik pracy na odległość .

§ 3
Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie odbywać się na podstawie przyjętych w szkole zasad oceniania uzgod-

nionych przez nauczyciela z uczniami z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów, w tym
uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

1. Informacja o postępach ucznia , uzyskanych przez niego ocenach przekazana zostanie uczniom
i rodzicom poprzez dziennik „ Librus”.

§4
W nauczaniu zdalnym nauczyciele będą wykorzystywać platformę MICROSOFT 365 – TEAMS lub materiały przeka-

zywane uczniom w postaci elektronicznej w dzienniku „ Librus”.

§5
Frekwencja uczniów będzie określana w każdym dniu na podstawie podejmowanych przez ucznia aktywności na plat-
formie TEAMS lub aktywności potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do

oceny pracy ucznia.

§6
Wymiana informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem odbywa się za pośrednictwem

dziennika „ Librus”, platformy TEAMS , telefonu szkoły lub innego ustalonego przez nauczyciela sposobu.

§7
Zarządzenie zostanie ogłoszone w dzienniku „ Librus” i na stronie internetowej szkoły

§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
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