ZARZĄDZENIE NR 12/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
z dnia 15 stycznia 2021r.
w sprawie wprowadzenia zasad organizacji pracy szkoły od 18.01.2021r.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910
i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389
z późn. zm.).
3. Rozporządzenie 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. 2020 poz. 1166).
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górsku zarządza:
§ 1.
[Nauka w oddziałach przedszkolnych i w klasach 1-3]
1. Od 18 stycznia 2021 r. obowiązuje kontynuacja kształcenia stacjonarnego
w oddziałach przedszkolnych oraz powrót do kształcenia stacjonarnego uczniów klas
1-3.
2. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziałach
przedszkolnych w i klasach 1-3 ustalone według wskazań w opiniach i orzeczeniach
realizowane są stacjonarnie w szkole według obowiązującego rozkładu zajęć od
1 września 2020 r.
3. Opracowane zostały Indywidualne Plany Tygodniowe dla klas 1-3, które stanowią
Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
[Nauka w klasach 4-8]
1. Od 18 stycznia 2021 r. w okresie ograniczenia na obszarze kraju funkcjonowania
szkół w oddziałach IV-VIII obowiązuje kontynuacja nauczania zdalnego na
wszystkich zasadach dot. klas 4-8 określonych w Zarządzeniu nr 11/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku z dnia 5
listopada 2020 r.
2. Nauka odbywać się będzie na podstawie planu zajęć ustalonego od 1 września 2020r.,
z uwzględnieniem zajęć prowadzonych na platformie Cisco Webex Meetings oraz
przez platformę Librus Synergia.
3. W okresie 18-29 stycznia 2021r. zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele podczas zajęć
online na platformie Cisco Webex Meetings korzystali z włączonych i ustawionych na
swoją osobę kamerek w celu wsparcia ucznia w pracy samodzielnej oraz kontroli
realnej obecności ucznia na wszystkich zajęciach. W przypadku przedłużenia nauki
zdalnej od 1 lutego 2021r. zalecenie stanie się obowiązkiem u wszystkich uczniów
i nauczycieli prowadzących zajęcia.
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4. W okresie 18-22 stycznia 2021r. zobowiązuje się wychowawców do kontroli
posiadania przez uczniów sprawnych kamerek internetowych i zgłoszenia wyników
kontroli pedagogowi.
5. Na potrzeby egzaminu ósmoklasisty, zobowiązuje się nauczycieli uczących w klasach
8 do zorganizowania konsultacji (on-line lub stacjonarnie) indywidualnych lub
w małych grupach z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. O ustalonych
terminach konsultacji nauczyciel prowadzący zajęcia musi poinformować poprzez
dziennik elektroniczny rodziców i uczniów klas 8 oraz wychowawcę i Dyrekcję
szkoły do dnia 20. stycznia 2021r..
6. Dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić
uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole, którzy z uwagi na rodzaj
niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się
w domu.
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§ 3.
W trosce o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom
uczęszczającym do szkoły oraz pracownikom i osobom odwiedzającym, a także
zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 obowiązują
Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przecidziałanie COVID-19
wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązuje na terenie Szkoły
Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, obowiązujące od 1 września
2020r. wraz z Aktualizacją opracowania na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS
dla klas I-III szkół podstawowych z dnia 11.01.2021r., obowiązującą od dnia 18
stycznia 2021r.
Procedura wraz z aktualizacją, o której mowa w § 3 pkt. 1 stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszego Zarządzenia.
Stołówka, świetlica i biblioteka szkolna pracuje na zasadach określonych na dzień
1 września 2020 r.
Obowiązują nowe kursy autobusu szkolnego, stanowiące Załącznik nr 3 do
niniejszego Zarządzenia.
Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje
reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa
i aktualnych wytycznych MEiN, MZ GIS.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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