ZARZĄDZENIE Nr 8/2020
DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
od dnia 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października
2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.2020.1870
Zarządza się, co następuje:
§ 1.
Z dniem 26 października 2020 r., na czas od 26 października 2020 r. do 8
listopada 2020 r. włącznie, wprowadza się częściowe ograniczenie funkcjonowania
szkoły.
§ 2.
Organizacja pracy szkoły będzie się opierała na wariancie I :
● klasy I – III uczęszczają do szkoły,
● w klasach IV, V, VI, VII, VIII prowadzone są zajęcia zdalne,
● nauczyciele pozostają w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza
internetowego prowadzone są zajęcia zdalne,
● w uzasadnionych i uzgodnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie
przez nauczycieli zajęć zdalnie z miejsca zamieszkania,
● lekcje i zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładem lekcji z początku roku
szkolnego z uwzględnieniem harmonogramu zajęć prowadzonych on-line
oraz materiałów przekazywanych elektronicznie.
§ 3.
Zobowiązuję nauczycieli edukacji przedmiotowych do przeanalizowania
programów nauczania i ewentualnej ich modyfikacji w sposób umożliwiających
realizację w zdalnym nauczaniu.
§ 4.
Zobowiązuję nauczycieli do opracowania na każdy tydzień tygodniowego
zakresu treści kształcenia z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania do
realizowania w oddziałach objętych nauczaniem zdalnym.

§ 5.
1

Polecam nauczycielom wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w
pracy zdalnej oraz określenie sposobu komunikowania uczniom i rodzicom
informacji o osiągnięciach dzieci.

§ 6.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji statutowych zadań szkoły, Dyrektor
szkoły wydaje imienne polecenia służbowe dla nauczycieli, których realizacja procesu
dydaktycznego jest utrudniona bądź niemożliwa ze względu na formę nauczania na
odległość. Przydzielone zadania prowadzone bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz
nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go pensum.
§ 7.
Zobowiązuję wychowawców klas do przekazania rodzicom i uczniom „Regulaminu
organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie w okresie
zawieszenia zajęć w roku szkolnym 2020/2021” od dnia 26 października 2020 r.,
który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 23 października 2020
r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.
Zarządzenie przestaje obowiązywać po okresie
czasowego ograniczenia
funkcjonowania szkoły .
Danuta Stroińska
Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 17
w Koszalinie
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