Zarządzenie Nr 2/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Myszkowie
z dnia 17.03.2020 r.

w sprawie zmiany organizacji pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II
w Myszkowie w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§1
W okresie od 12.03.2010r. do 25.03.2020r. z możliwością przedłużenia ze względu na
zagrożenie epidemiczne w kraju nauczyciele będą pracować zdalnie.

§2
Skróceniu ulegnie czas pracy pracowników administracji i obsługi z 8 godzin do 4 godzin od
dnia 23.03.2020 r. do 25.03.2020 r. z możliwością przedłużenia ze względu na zagrożenie
epidemiczne w kraju.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18.03.2020 r.

Myszków, dn. 17.03.2020 r.

Dyrektor szkoły:

Zarządzenie Nr 3/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Myszkowie
z dnia 25.03.2020 r.

na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 ( Dz. U. poz. 493) w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu kształcenia.
Zarządzam co następuje:
§1
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty do
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami zalicza się zajęcia realizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2
Przez zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
rozumie się:
1) lekcje zdalne prowadzone na platformie google classroom, zoom.us według ustalonego
planu lekcji uwzględniającego bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów
2) lekcje w formie opracowanych materiałów przez nauczycieli z wykorzystaniem platform
polecanych przez MEN przekazywanych terminowo na stronę internetową szkoły
z podziałem na poszczególne klasy i rodzaje zajęć

§3
Dyrektor ustalił drogę kontaktu między uczniami, rodzicami i nauczycielami:
1) przez stronę internetową szkoły www.sp2myszkow.pl
2) przez system emaili służbowych nauczycieli udostępnionych na stronie internetowej
szkoły dla uczniów i rodziców

3) przez kontakt telefoniczny.
§4
Dyrektor szkoły zatwierdza tygodniowy zakres treści nauczania do realizowania
z poszczególnych przedmiotów biorąc pod uwagę równomierne obciążenie uczniów
w poszczególnych dniach, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu.

§5
Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów opracował do
wdrożenia plan nauczania indywidualnego oraz zajęcia wspomagające uczniów jak również
zapewnił wsparcie dzieciom poprzez komunikację elektroniczną i telefoniczną
z nauczycielami.
§6
Szczegółowe zasady realizacji zdalnego nauczania określa Regulamin pracy zdalnej, załączony
do zarządzenia.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

Myszków, dn. 25.03.2020 r.

Dyrektor szkoły:

Zarządzenie Nr 4/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Myszkowie
z dnia 26.03.2020r.
w sprawie ustalenia sposobu dokumentowania zadań
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Myszkowie
Na podstawie § 1 pkt7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 ( Dz. U. poz. 493)
zarządzam, co następuje:
§1
Na czas zawieszenia zajęć szkolnych z powodu zagrożenia koronawirusem i realizacji zadań
Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, ustala się sposób dokumentowania zadań Szkoły Podstawowej nr 2 w sposób
określony w załączniku nr 1 i 2.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r.
Załączniki :
Sposób dokumentowania zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość – załącznik nr1
Dokumentowanie czynności organów szkoły – załącznik nr 2

Myszków, dn. 26.03.2020 r.

Dyrektor szkoły:

Załącznik nr1
do zarządzenia nr 4
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
w Myszkowie
z dnia 26.03.2020r.

Sposób dokumentowania zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość

1. Nauczyciele przechowują dokumentację potwierdzającą liczbę przepracowanych godzin zajęć
w formie papierowej.
2. Tygodniowe zestawienia godzin przesyłają w terminie 7 dni w tygodniu następującym po tygodniu,
którego rozliczenie dotyczy.
DZIENNIK EWIDENCJI GODZIN PRACY NAUCZYCIELI

Imię i
nazwisko
nauczyciela

Rodzaj zajęć, klasa
Data
(2020
r.)

Czynności dydaktycznowychowawcze

Inne czynności
wynikające
z procesu
dydaktycznego lub
zlecone przez
dyrektora szkoły

Łączna suma przepracowanych godzin w dniu
Podpis nauczyciela:
Podpis dyrektora:

Liczba godzin
/ czas pracy

Wykorzystane
narzędzia
komunikacyjne

Załącznik nr2
do zarządzenia nr 4
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
w Myszkowie
z dnia 26.03.2020r

Dokumentowanie czynności organów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła
w Myszkowie

1. Dokumentowanie czynności organów szkoły jest podejmowane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej,
strony internetowej szkoły, platformy Google Classroom oraz dziennika elektronicznego
( wdrażany od 20.04.2020r.)
2. Czynności o których mowa są utrwalane w formie protokołu, notatki lub adnotacji.
3. Dokumentacja o której mowa jest przechowywana i archiwizowana przez Szkołę na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.

