ZARZĄDZENIE NR 26/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Raciborzu
z 6 listopada 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej Nr 14 w
Raciborzu

Na podstawie §1 i §2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389)
oraz §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1356 z późn. zm.), oraz §18 ust 2a-2c Rozporządzania Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r. poz. 1166 ze zm.).

§1.
Wprowadzam nauczanie zdalne w klasach I-VIII od 9.11.2020 r. do odwołania.
§2.
1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z
uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z urządzeń
umożliwiających komunikację elektroniczną oraz wieku i możliwości psychofizycznych
uczniów.
2. Lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00 i realizowane są zgodnie z planem umieszczonym
na dzienniku elektronicznym.
3. Nauczyciele mogą korzystać z całego sprzętu elektronicznego dostępnego w szkole lub
mogą go wypożyczyć na rzecz pracy w domu.
4. Edukacja zdalna jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów.
§3.
Organizacja zdalnego nauczania w szkole zakłada zajęcia z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość z aktywnością nauczyciela i ucznia.
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§4.
1. W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut
Szkoły Podstawowej nr 14.
2. Uczeń oraz rodzic/ prawny opiekun ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez
dziennik elektroniczny.
§5.
Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 7:00 do 16:00 dla uczniów klas I-III, których
rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020r.
§7.
Szczegółowe sposób realizacji nauczania zdalnego regulują Zasady zdalnego nauczania
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§8.
Zobowiązuję nauczycieli do zapoznania się z dokumentem wspomnianym w §7 i do
stosowania go.
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