ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie zawieszenia zajęć edukacyjno-wychowawczych
w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich
Na podstawie Rozporządzenia 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 dyrektor szkoły zarządza, co
następuje:
§ 1.
w terminie od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zajęcia w Szkole Podstawowej w
Gawlikach Wielkich zostają zawieszone, tzn.
a) w terminie od 12 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze,
b) w terminie od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze nie odbywają się.
§2
Zawieszenie zajęć dla uczniów nie stanowi automatycznego zwolnienia pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych z obowiązku świadczenia pracy.
§3
Dyrektor świadczy pracę dla klientów w siedzibie szkoły w godz. 9.00 – 13.00 . Poza wyżej
wymienionymi godzinami dyrektor wykonuje pracę administracyjną w szkole lub poza nią.
§4
Dyrektor szkoły oddelegowuje na czas określony, tzn. od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020
r. wszystkich nauczycieli do pracy zdalnej.
§5
Nauczyciela pełnoetatowego w czasie zawieszenia zajęć obowiązuje 5 – dniowy i 40 –
godzinny tydzień pracy, a pozostali nauczyciele pracują zgodnie z tygodniowym planem
zajęć.
§6
Pracownicy niepedagogiczni świadczą pracę na terenie szkoły w godzinach wyznaczonych
według harmonogramu aktualizowanego na każdy kolejny tydzień pracy tak, by szkoła
funkcjonowała dla klienta w godz. 8.00 – 13.00. Dodatkowe czynności w zakresie bhp i
dezynfekujące pełnione są w godz. 7.00 – 15.00 przez pracowników wyznaczonych przez
dyrektora szkoły z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w celu uniknięcia
bezpośrednich kontaktów pracownika z pracownikiem.
§7
Wskazuje się potrzebę komunikowania się nauczycieli z uczniami i rodzicami, przekazywania
im materiałów edukacyjnych i powtórek.
§8
W związku z brakiem możliwości prowadzenia zajęć bezpośrednio z uczniami, dyrektor
szkoły wyznacza nauczycielom zadania związane z przygotowywaniem materiałów do zajęć,
scenariusze zadań, testy, ćwiczenia lub zadania dla uczniów do rozwiązania na bieżąco,
przekazywanie poleceń do zapoznania się z określonymi materiałami lub lekturami,
przygotowanie zagadnień do samodzielnego opracowania przez uczniów, udzielanie uczniom
wskazówek do powtarzania materiału do egzaminów zewnętrznych bez oceniania realizacji
zadań przez uczniów.
§9
Narzędziem do wykonywania zadań z §8 jest dziennik elektroniczny lub inna forma
elektroniczna (adresy e-mail, portale wydawnictw, strona MEN). Nauczyciel we własnym
zakresie powinien dokonać przeglądu i wyboru bezpiecznych i powszechnie dostępnych oraz
bezpłatnych zasobów cyfrowych, w tym głównie ze źródeł zalecanych przez MEN
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Gawlikach Wielkich
(-)Anna Skrypoczka

Do wiadomości:
Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni.

