ZARZĄDZENIE NR 22/2020/2021
DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU
z dnia 23 października 2020 roku

w sprawie nauki zdalnej dla klas 4-8
oraz dla uczniów klas 1-3 przebywających na kwarantannie lub w izolacji
Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co
następuje:
§1. Od dnia 26.10.2020 r. wprowadza się nauczanie zdalne dla klas 4 – 8.
§2. Lekcje zdalne odbywają się zgodnie z planem lekcji, w aplikacji TEAMS.
§3. Jeśli uczeń nie bierze udziału w lekcji online, nauczyciel wpisuje mu nieobecność.
§4. Nieobecność z powodu awarii sprzętu zgłasza rodzic, nie uczeń.
§5. Dana jednostka lekcyjna prowadzona w formie online trwa 30 minut. Jeśli ten sam przedmiot
występuje w planie jako dwie lekcje pod rząd, w formie online łączy się je i razem bez przerwy
trwają one 1godzinę.
§6. Lekcje wf trwają 30 minut, z tym że 10 minut traktuje się jako przygotowanie ucznia do
zajęć, a same ćwiczenia trwają 20 minut, zaś 2 lekcje wf pod rząd – 40 minut.
§7. Lekcje wf prowadzone są wyłącznie w formie online (nauczyciel może wysyłać filmiki,
spotyka się z uczniami na TEAMS).
§8. Dyrektor szkoły w każdej chwili bez zapowiedzi ma prawo wejść na lekcję online. Każdy
nauczyciel zobowiązany jest dodać go do utworzonej grupy. W ten sposób będzie prowadzony
nadzór dyrektora nad przebiegiem zajęć dydaktycznych.
§9. Na polecenie nauczyciela uczeń zobowiązany jest włączyć kamerkę( jeżeli ją posiada)
§10. Uczeń loguje się do Office 365 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by sprawdzić sprzęt
jeszcze przed rozpoczęciem lekcji.
§11. Uczeń w czasie lekcji powinien zachowywać się tak, jakby to była lekcja stacjonarna, tzn. w
czasie lekcji online nie je , nie pije, ma odpowiednie ubranie (nie piżamę). Jest to wyraz szacunku
do nauczyciela oraz pozostałych uczestników zajęć. Między lekcjami są odpowiednio długie
przerwy, podczas których można np. spożyć posiłek.

§12. W lekcjach online uczniom nie towarzyszą rodzice ani rodzeństwo, ponieważ może to
onieśmielać innych uczniów, rozpraszać ich.
§13. Jeśli lekcje będą zakłócane przez rodziców podpowiadaniem dziecku, włączaniem się do
lekcji nauczyciel ma prawo zwrócić uwagę, a w przypadku nieskuteczności przerwać zajęcia
danemu uczniowi, nie całej klasie.
§15. Wszyscy uczniowie klas 4 – 8, których rodzice zgłoszą brak sprzętu otrzymają wsparcie ze
strony szkoły. Zatem każdy uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach online.
§16. Klasa II uczy się stacjonarnie w szkole.
1. Lekcje przebiegają zgodnie z dotychczasowym planem.
2. Po lekcjach jest zapewniona opieka świetlicowa dla uczniów tej klasy.
3. Uczniowie klasy 2 przebywający na kwarantannie lub w izolacji mają możliwość (nie
obowiązek) udziału w lekcji online. Nauczyciel włącza w czasie lekcji z klasą komputer,
mikrofon i kamerkę. Dziecko może w każdej chwili dołączyć do zajęć i zrezygnować
z udziału, jeśli poczuje się zmęczone. Oprócz tego nauczyciele przesyłają uczniom
przebywającym w izolacji lub na kwarantannie materiały w aplikacji TEAMS.
§17. Postanowienia końcowe:
1) Nie wolno zadawać uczniom prac, które wymagają drukowania.
2) Nauczyciele zadają uczniom minimum zadań potrzebnych do opanowania danych
wiadomości i umiejętności. Podstawą są lekcje online oraz podręcznik (nie przeciążać
uczniów przepisywaniem tekstu z podręczników czy przerysowywaniem rysunków z
podręcznika do zeszytu).
3) Nie wysyłać zadań, materiałów, których nie można otworzyć za pomocą programów
dostępnych w programie Office 365.
4) Uczniowie zobowiązani są do terminowego wykonywania zadań.
5) Nauczyciele oceniają pracę i naukę uczniów, nie rodziców.
§18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.10.2020.r.

Dyrektor szkoły, Barbara Korotusz

