ZARZĄDZENIE NR 18/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górsku
z dnia 25 lutego 2021r.
w sprawie wprowadzenia zdalnego nauczania
Podstawa prawna:
§18 ust. 2a - 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r.,
poz. 1604).
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górsku po telefonicznym uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz po telefonicznym uzyskaniu zgody organu
prowadzącego szkołę: Gminy Zławieś Wielka, zarządza:
§ 1.
Od dnia 26.02.2021r. do dnia 05.03.2021r. włącznie dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas
1-3 Szkoły Podstawowej w Górsku z powodu zagrożenia dla ich zdrowia wynikającego z aktualnej sytuacji
epidemicznej biorą udział w zdalnej formie nauczania wedle ustalonego harmonogramu, który udostępniony
jest na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym.
§ 2.
1. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych do nauki zdalnej wykorzystują dziennik elektroniczny Librus
lub inną, uzgodnioną ze wszystkimi rodzicami danego oddziału technikę pracy na odległość.
2. Nauczyciele uczący w klasach 1-3 przechodzą na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana
przed feriami zimowymi z danym nauczycielem, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości
wyposażenia w sprzęt komputerowy dziecka, jak i nauczyciela.
§ 3.
Nauczyciele uczący w klasach 1-3 ze wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim
uczniom zasady współpracy, a także zasady oceniania w zdalnym trybie nauki.
§ 4.
W celu uzupełnienia nauczania zdalnego oraz w celu zróżnicowania form pracy, w przypadku braku 100%
obecności uczniów na zajęciach online, zobowiązuję nauczycieli do pracy z uczniami
w sposób asynchroniczny (tj. nauczyciel udostępnia materiały uczniom nieobecnym na zajęciach,
a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane będzie za
pośrednictwem dziennika elektronicznego, ewentualnie służbowej poczty elektronicznej, a w sytuacji braku
dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych nauczyciela i rodziców.
§ 5.
O zawieszeniu zajęć, o którym mowa w §1 Dyrektor Podstawowej w Górsku zawiadamia niezwłocznie
organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

