Zarządzenie nr 49/20/21 dyrektora szkoły z dnia 30 kwietnia 2021r. o
kontynuacji nauczania zdalnego w klasach IV– VIII oraz powrotu do nauki
stacjonarnej w kl. I – III w Szkole Podstawowej nr 114 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie
Dyrektor szkoły na podstawie
•

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zmianami),

•

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

•

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. (poz. 1386)
zmieniające rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach,

•

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz. 824),

•

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2020r. (poz. 493) w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek,
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze
zmianami,

•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. (poz. 512) w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ze
zmianami,

•

Wytycznych MEN, MZ GIS dla szkół podstawowych i przedszkoli,

•

Statutu Szkoły Podstawowej nr 114, zarządza co następuje:

§1
1. Od dnia 3 maja do dnia 16 maja 2021r. uczniowie kl. IV– VIII Szkoły Podstawowej nr 114
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka kontynuują zajęcia z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość według ustalonego harmonogramu, który jest
udostępniony na stronie internetowej szkoły oraz według obowiązującego planu zajęć
pozalekcyjnych i innych zajęć - plan.
2. Od dnia 3 maja 2021r. uczniowie kl. I– III Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka wracają do nauki stacjonarnej zgodnie z
opracowanym planem, który znajduje się w dzienniku Librus.
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3. Świetlica szkolna organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów z klas I – III
w godz. 6.45 – 17.30 z zachowaniem reżimu sanitarnego.
4. Wszyscy uczniowie kl. IV – VIII realizują formę zdalnego nauczania, która została
wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu możliwości wyposażenia w
sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco
były/będą zgłaszane wychowawcom klas.
5. Wszyscy uczniowie klas IV – VIII posiadają loginy i hasła do platformy OFFICE 365, gdyż
pracowali w takiej formie w roku szkolnym 2020/21.

§2
6. Od dnia 3 maja do 16 maja 2021r. wszyscy nauczyciele pracujący z klasami IV – VIII i
realizują w czasie rzeczywistym (czyli wg. obowiązujących planów zajęć) zajęcia z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
7. Zadania swoje nauczyciele realizują w miejscu pracy, czyli w budynku Szkoły
Podstawowej nr 114 lub w miejscu zamieszkania, czyli prywatnym domu.

§3
8. Dokumentem obowiązującym, na podstawie którego organizuje się naukę zdalną jest
Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w czasie obecnym i na
wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 114 w roku
szkolnym 2020/2021wprowadzona zarządzeniem dyrektora SP114 nr 1/20/21 z dnia 8
września 2020r. – dokument dostępny tutaj.

§4
9. Wychowawcy klas i rodzice podjęli działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia lub zakupu sprzętu dla swojego dziecka. Rodzice są odpowiedzialni
za zapewnienie sprzętu do nauki swojego dziecka. W przypadku utrzymujących się
trudności wychowawcy powiadamiają dyrektora, pomagają w procesie pozyskania
niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych (tablet lub komputer w miarę posiadanych
zasobów); monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o
czym informują dyrektora szkoły.
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Szczegółowe zasady wypożyczenia uczniowi sprzętu do nauki zdalnej opisane są w
Załączniku nr 8 (Strategia)

§5
10. W przypadku uczniów niepełnosprawnych z kl. IV - VIII, którzy nie mogą realizować zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania,
organizuje się dla tych uczniów zajęcia w szkole oraz umożliwia się realizację zajęć z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
11. W przypadku uczniów kl. IV – VIII z rozpoznaną wcześniej trudną sytuacją domową, z
uwagi na występujące czynniki i brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość istnieje możliwość zorganizowania nauczania w
trybie stacjonarnym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na
terenie szkoły.

§6
Obowiązki wychowawców po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania
1. Wychowawca klasy ma obowiązek:
1) przekazać informację rodzicom oraz uczniom o powrocie do nauczania
stacjonarnego;
2) przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;
3) przekazać uczniom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach
bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie szkoły i zobowiązuje uczniów
do ich przestrzegania;
4) sporządzić informacje na temat braków i trudności, jakie powstały u poszczególnych
uczniów podczas nauczania zdalnego i przekazać je nauczycielom prowadzącym
zajęcia z uczniem.
5) na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu uczniów do tradycyjnej
formy nauczania,
6) na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję uczniów swojej klasy
i zebrane w tym zakresie informacje przekazywać codziennie szkolnemu
koordynatorowi bezpieczeństwa.
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7) przekazywać powyższe informacje szkolnemu koordynatorowi osobiście lub
wiadomością Librus, lub e-mailową,
8) w przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wynikających ze strony środowiska
klasowego, przekazać stosowne informacje koordynatorowi bezpieczeństwa a
następnie podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu oraz monitorować
sprawę aż do jej definitywnego zakończenia.
§7
Obowiązki pedagoga/psychologa po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania

1. Po powrocie uczniów do stacjonarnej formy edukacji pedagog/psycholog monitoruje
proces adaptacji w warunkach nauczania stacjonarnego.
2. W bezpośrednim okresie po powrocie uczniów do szkoły pedagog/psycholog diagnozuje
trudności adaptacyjne i podejmuje działania zaradcze.
3. W przypadku wystąpienia trudności w tym zakresie podejmuje działania w celu ich
rozwiązania, monitoruje ich przebieg aż do ich całkowitego rozwiązania, o czym
informuje dyrektora szkoły.
4. Pedagog/psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z
harmonogramem i zasadami obowiązującymi w stacjonarnym trybie nauki.
5. Pedagog jest koordynatorem zespołu ds. bezpieczeństwa środowiska szkolnego.

§8
1. W szkole obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z Procedurą organizacji pracy szkoły
i postępowaniem prewencyjnym pracowników szkoły, rodziców w czasie zagrożenia
epidemiologicznego która została wprowadzona zarządzeniem dyrektora szkoły nr
85/19/20, która dostępna jest na stronie www szkoły/o nas/dokumenty/ procedura.
§9
1. Wychowawcy klas I – III bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w
sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i
uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub drogą e-mailową, a w
przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
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2. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego
trybu nauki.
§ 10
1. Zobowiązuję do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i stosowaniem jego
postanowień.

§ 11
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2021r.

§ 12
1.Traci moc obowiązywania Zarządzenie nr 48/20/21 dyrektora szkoły z dnia 23 kwietnia
2021r. o kontynuacji trybu nauczania w formie nauczania zdalnego w klasach IV– VIII i naukę
w systemie tzw. Hybrydowym w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 114 z Oddziałami
Integracyjnymi w Warszawie.
Magdalena Raboszuk – dyrektor SP114
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