Zarządzenie nr 22/2020
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku
z dnia 06.11.2020 rok
w sprawie wprowadzenia aneksu do załącznika nr 1 do zarządzenia dyrektora
Nr 20/2020 z dnia 23.10.2020r. dotyczącego organizacji pracy właściwej dla strefy
czerwonej zagrożenia epidemicznego.
Dyrektor szkoły na podstawie
• Rozporządzenie MEiN z 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 5 listopada 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zarządza co następuje:
§1
Od dnia 09 listopada 2020r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku
wprowadzone zostają zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia dyrektora Nr 20/2020 z dnia
23.10.2020r. dotyczącego organizacji pracy właściwej dla strefy czerwonej zagrożenia
epidemicznego.
§2
Aneks wprowadzający zmiany stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§3
Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia wraz
z załącznikiem i stosowania przyjętych rozwiązań począwszy od dnia 9 listopada 2020 r.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020r.

Podpis dyrektora

Załącznik nr 1
Do zarządzenia dyrektora
Nr 22/2020 z dnia 06.11.2020r.

ANEKS NR 1
do Organizacji FUNKCJONOWANIA Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Wielkim Komorsku w warunkach strefy
czerwonej zagrożenia epidemicznego.
1. W rozdziale III pkt 1 po dacie 26 X 2020 r. dodaje się “do 29 listopada 2020r.”.
2. W rozdziale III:
- dodaje się punkt 1a,1b i 1c o następującym brzmieniu:
1a. Od dnia 9 XI 2020 r. zobowiązuję nauczycieli klas I-III do podjęcia pracy w
trybie zdalnym.
1b. Dla uczniów kl VIII zorganizowane zostaną konsultacje grupowe do 5 osób z
nauczycielami uczącymi j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. Terminy i
godziny konsultacji nauczyciele ustalają z uczniami.
1c. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla dzieci osób zatrudnionych w
podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących
zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, uczęszczających do klas I–III. Rodzice zobowiązani są zgłosić
potrzebę korzystania z zajęć opiekuńczych. Godziny pracy świetlicy będą
wynikały z informacji zebranych od rodziców.

- od dnia 16 XI 2020 r. skreśla się punkt 7a
- dodaje się punkt 7b i 7c o następującym brzmieniu:
7b. Od dnia 16 listopada ogranicza się pracę z uczniami w sposób
asynchroniczny. Wszystkie zajęcia powinny mieć charakter zajęć online według
ustalonego planu lekcji.
7c. Zajęcia online będą trwały 30 minut, natomiast pozostałe 15 minut ( z lekcji
45-minutowej) przeznaczone może być na pracę samodzielną ucznia,
indywidualne konsultacje z uczniami i indywidualizację pracy. Po każdej lekcji
następuje przerwa.
3.

W załączniku nr 7 dodaje się p. 20 o następującym brzmieniu:
20. Od dnia 9 listopada obecność ucznia na zajęciach oznaczana będzie w
kategoriach: nauczanie online – skrót „no” i nauczanie zdalne – skrót „nz”.

