ZARZĄDZENIE NR 24/2021/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
z dnia 27 stycznia 2022r.
w sprawie utrzymania nauczania stacjonarnego i wprowadzenia nauczania zdalnego
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz.U. z 2022r., poz. 186).
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górsku zgodnie z powyższym rozporządzeniem zarządza:
§ 1.
1. Od dnia 31.01.2022r. do dnia 27.02.2022r. dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas 1-4
Szkoły Podstawowej w Górsku kontynuują naukę stacjonarną wg planu zamieszczonego w e-dzienniku
Librus. Przypominam, że uczestnikami zajęć stacjonarnych mogą być wyłącznie uczniowie zdrowi,
których domownicy nie przebywają w izolacji. Obowiązują znane przyjęte dotychczasowe szkole
zasady: czysta maseczka (możliwość pobrania w portierni), dystans społeczny i dezynfekcja/częste
mycie rąk.
2. Wprowadza się przebywanie uczniów w stałych salach lekcyjnych, tj. dla klasy 4a – sala 15, dla klasy
4b – sala 16. Wyjątek stanowią zajęcia wychowania fizycznego oraz informatyki i techniki. Uczniowie
klas 4 podczas przerw przebywają na korytarzu rejonu IVA, korzystają z toalety na piętrze.
3. Uczniowie klas 5-8 przechodzą na naukę zdalną zgodnie z planem zajęć aktualizowanym na bieżąco
w e-dzienniku Librus. Nauka zdalna odbywać się będzie przy wykorzystaniu platformy Cisco Webex
Meetings, godzina zajęć = 45 minut. Pozostają niezmienione numery pokoi CISCO oraz adresów poczty
służbowej nauczycieli, dostępne także u wychowawcy danego oddziału. Uczniów podczas lekcji online
obowiązuje włączenie kamery i mikrofonu, aby nauczyciel mógł monitorować ich zaangażowanie.
4. W godzinach 6.30-17.00 utrzymuje się dwie grupy opieki świetlicowej, odpowiednio dla oddziałów
przedszkolnych i klas 1 oraz dla uczniów klas 2-4.
5. Wszystkie zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone będą stacjonarnie dla
dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 1-4 oraz zdalnie dla uczniów klas 5-8 (zajęcia rewalidacyjne
= 60 minut).
6. Uczniowie klas 5-8 objęci nauczaniem indywidualnym poza swoim planem lekcji mogą brać udział we
wszystkich lekcjach prowadzonych zdalnie w swojej klasie.
7. W przypadku uczniów klas 5-8, którzy z uwagi na:
a) rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość;
lub
b) brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie
mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania;
Dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację nauki zdalnej na terenie szkoły. Powyższe
problemy proszę zgłaszać na bieżąco w Sekretariacie szkoły.
8. Bibliotekarz, logopeda, pedagodzy i psycholog pracują hybrydowo (zdalnie i stacjonarnie) wg planu
podanego do wiadomości przez e-dziennik Librus wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom.

9. Uaktualnia się harmonogram dyżurów nauczycielskich oraz opieki świetlicowej i opieki nad uczniami
klas 5-8, którzy nie mogą realizować nauki zdalnej w domu.
10. Kursy autobusu w okresie 31.01.2022r. – 27.02.2022r.:
Dzień tygodnia

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

Przywóz (wyjazd ze szkoły)
7:00, 9:00
7:00, 9:00
7:00, 9:00
7:00, 9:00
7:00, 9:00

Odwóz (wyjazd ze szkoły)
12:45, 13:45, 15:45
12:45, 14:45, 15:45
12:45, 13:45, 15:45
12:45, 14:45, 15:45
12:45, 14:45, 15:45

11. Zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy potrzebny do nauki zdalnej dla uczniów
i nauczycieli proszę zgłaszać bezpośrednio do Sekretariatu szkoły (obowiązuje podpisanie umowy).
12. Ministerstwo Edukacji i Nauki pozostawiło możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla
uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole
konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne
z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Udział uczniów w konsultacjach
jest dobrowolny. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy
szkoły. Uczeń przygotowujący się do egzaminu ósmoklasisty będzie miał możliwość wyjaśnienia
trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Dodatkowo, w ramach
konsultacji, Dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania
uczniów do egzaminu ósmoklasisty.
13. Dla uczniów klas 8, testy sprawdzający przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka
polskiego, matematyki i języka angielskiego odbędą się w drugim tygodniu lutego, zgodnie
z harmonogramem:
Dzień
tygodnia

środa
09.02.22
czwartek
10.02.22
piątek
11.02.22

Przedmiot

Przywóz
(wyjazd ze
szkoły)

język polski

08:00

matematyka

08:00

język
angielski

08:00

Czas pisania
egzaminu
09:00-11:00
(uprawnieni do 12:00)
09:00-10:40
(uprawnieni do 11:30)
09:00-10:30
(uprawnieni do 11:15)

Odwóz (wyjazd
ze szkoły)
12:00
11:30
11:15

14. Kontynuowana jest realizacja obiadów, programów dotyczących mleka oraz warzyw
i owoców, zaś harmonogram dostaw jest uzależniony od decyzji dostawcy, niezależnych od Dyrektora
szkoły.
15. Uaktualnia się harmonogram dyżurów nauczycielskich oraz opieki świetlicowej i opieki nad uczniami
klas 5-8, którzy nie mogą realizować nauki zdalnej w domu.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

…..…………………………………
(pieczęć i podpis Dyrektora szkoły)

