ZARZĄDZENIE NR 9/2020/2021
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu
z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe ( Dz. U. z
2020 r. poz. 910 i 1378) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada
2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 zarządzam, co następuje :
§ 1.
1. Z dniem 9 listopada 2020 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. prałata Antoniego Kołodzieja
w Domaradzu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu realizuje zajęcia
dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ktore
prowadzone będą od dnia 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. za pomocą pracy zdalnej w
klasach I – VIII. Natomiast zajęcia dydaktyczne w przedszkolu prowadzone będą w sposób
stacjonarny na terenie przedszkola.
2. Realizacja kształcenia na odległość ma uwzględniać:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,
d) zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających
komunikację elektroniczną, w tym dotyczące czasu korzystania z tych urządzeń,
e) dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów,
f) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
g) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
3. Zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej odbywają się zdalnie zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
§2
Zobowiązuję każdego z nauczycieli do zapoznawania się z aktualnymi
komunikatami w systemie e-dziennik Librus oraz wiadomościami na poczcie służbowej,
każdy z nauczycieli ma obowiązek sprawdzić dziennik oraz pocztę minimum dwa razy
dziennie.
§3
Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do pracy i zajęć dydaktycznych, opiekuńczowychowawczych zgodnie z regulaminem pracy zdalnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Domaradzu.
§4
Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do unikania wszelkich skupisk oraz przestrzegania
maksymalnej higieny i bezpieczeństwa związanego ze zdrowiem.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09.11.2020 r.
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