Zarządzenie nr 11/2020
z dnia 24 października 2020 r.
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 w Częstochowie
w sprawie organizacji zdalnego nauczania
Na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty z dnia 23 października 2020 r. zarządza się, co następuje:
§1
Projekt rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
z dnia 23 października 2020 przewiduje na czas najbliższych dwóch tygodni od 26.10. do 08.11
ograniczenie funkcjonowania klas IV - VIII szkół podstawowych - rozporządzenie wchodzi w życie z
dniem 26 października 2020 r. Organizacja ma polegać na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizacji zajęć.

§2
1. W Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie zajęcia w klasach IV - VIII będą odbywać się:
1) online z wykorzystaniem platformy internetowej TEAMS;
2) przy dwóch jednostkach lekcyjnych z danego przedmiotu jedna godzina online, druga tzw.
praca własna ucznia z wykorzystaniem zadań postawionych przez nauczyciela podczas zajęć
online i zapisu w dzienniku elektronicznym;
3) zajęcia z wychowania fizycznego, religii, plastyki, muzyki, edb, dodatkowe z j.polskiego, historii,
matematyki odbywają się w wymiarze 15 minut online oraz 30 minut wykonywania ćwiczeń,
czynności, zadań nakreślonych przez prowadzących, instruktarzu nauczyciela podczas części
online i zapisu w dzienniku elektronicznym;
4) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne w formie stacjonarnej dla
uczniów klas I-III i online dla uczniów klas IV-VIII;
5) zajęcia w ramach projektu "Odkryj w sobie talent" odbywają się online;
6) nauczyciele wspomagający uczestniczą w wyznaczonych wcześniej jednostkach lekcyjnych
podczas zajęć online oraz indywidualnie z uczniem wspomaganym podczas jego pracy własnej.

§3
1. Określam sposób prowadzenia zajęć przez nauczyciela:
1) zajęcia online i czynności w ramach pracy własnej nauczyciel wykonuje z miejsca
zamieszkania;
2) na początku zajęć nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia frekwencji i zapisania
tematyki zajęć w dzienniku;
3) kieruje polecenie do uczestników zajęć dot. włączenia kamerek i wyłączenia
mikrofonów - mikrofon uczeń włącza tylko na polecenie prowadzącego;
4) zobowiązuję wychowawców klas do przeglądania frekwencji uczniów i
natychmiastowej kontaktu z rodzicami ucznia nieobecnego;
5) zajęcia online trwają 45 minut;
6) praca do wykonania w domu jest wpisywana do zakładki dziennika elektronicznego;
7) uczeń w trakcie zajęć może być oceniany, a oceny wędrują natychmiast do dziennika;
- prowadzący ocenia na bieżąco zachowanie ucznia w trakcie zajęć i ewentualne uwagi
wpisuje do zakładki w dzienniku;

8) w formie online, przy włączonych kamerkach można przeprowadzać sprawdziany
wiadomości (taka forma będzie prawdopodobnie obowiązywać przy pisaniu konkursu
przedmiotowego).

§4
1. Wydzielona grupa nauczycieli prowadzi zajęcia z budynku szkoły, jest to podyktowane
prowadzeniem zajęć stacjonarnych z uczniami klasy I - III:
1) poniedziałek - p. M.Droździkowska
2) wtorek - p. M.Domańska: 5g. kl.III; 6g. kl.VII;
p. A.Konopka-Mróz: 5g. kl.VII; 6g. kl.VIb; świetlica szkolna 13:30 - 17:00;
3) środa - p. M.Domańska: 2g. kl.III; 3g. kl.VIa; 5g. kl.I; 6g. kl.VIb;
p. R.Konieczna: 5g. kl.II; 6g. kl.VII; 7g. kl.IV; 8g.VIa;
4) czwartek - p. B.Grudzińska-Atłasik: 1g. zaj.art. kl.III + kl.V-VI (online); 2g. kl.VII;
3g.kl.IV; 4g. kl.VIb; 5g. kl.VIa;
p. R.Konieczna: 2g. kl.VIb; 3g. kl.II; 4g. kl.VII; (6 i 7g. kl.VIa z domu);
p. M.Domańska: 2g. kl.IV; 3g. kl.V; 4g. kl.II; 5g. kl.VIII;
5) czwartek i piątek: p. M.Mruszczyk zajęcia stacjonarne z kl.I-III; online klasy IV-VIII.

§5
1. Zajęcia w klasach I - III odbywają się w formie stacjonarnej przy zmienionym planie dla klas II III (plan w dzienniku).
2. Dla uczniów klas I - III organizuje się opiekę świetlicy szkolnej:
1) poniedziałek 7:40 - 9:00 - p. M.Droździkowska; 11:30 - 13:30 p. M.Sołtysiak; 12:30 17:00 p. A.Rytwińska-Jarosz;
2) wtorek: 7:40 - 11:30 - p. A.Rytwińska-Jarosz; 11:30 - 13:30 p. M.Sołtysiak; 13:30 17:00 p. A.Rytwińska-Jarosz;
3) środa: 7:40 - 11:30 - p. M.Sołtysiak; 12:30 - 17:00 - p. A.Rytwińska-Jarosz;
4) czwartek: 7:40 -11:30 - p. M.Sołtysiak; 11:30 - p. A.Rytwińska-Jarosz;
5) piątek: 10:30 - 11:30 - p. M.Sołtysiak; 11:30 - 17:00 - p. A.Rytwińska-Jarosz.
3. Praca biblioteki szkolnej codziennie w godzinach 8:45 - 11:45; praca pedagoga szkolnego bez
zmian.
4. W przypadku nieobecności wychowawcy świetlicy opiekę będą sprawować nauczyciele
wspomagający (wcześniej uzgodnione godziny pracy).
5. Poranny dyżur przed zajęciami klas I - III pełnią:
1) poniedziałek: p. M.Droździkowska i p. K.Kupisiewicz-Wojnowska;
2) wtorek: p. A.Rytwińska-Jarosz i p. Ewa Salachna;
3) środa: p. M.Sołtysiak i p. Beata Szczygłowska;
4) czwartek: p. M.Mruszczyk i p. M.Sołtysiak;
5) piątek: p. M.Sołtysiak i p. J.Bartkowiak.
6. Wspomaganiem pracy na platformie TEAMS zajmują się p. J.Jura, p. A.Cieślak i p. Ł.Rolek.

§6
W dniu 27 października br. o godz. 14:00 odbędzie się stacjonarne szkolenie z zakresu obsługi
oprogramowania cyfrowych pracowni przedmiotowych. Obecność w szkoleniu nauczycieli
fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki jest obowiązkowa. Pozostałych nauczycieli
zachęcam do zdobycia dodatkowej wiedzy w zakresie obsługi monitorów interaktywnych i
oprogramowania.
§7

W dniu 28 października br. o godz. 14:30 odbędzie się spotkanie online członków rady pedagogicznej.
Celem spotkania będzie omówienie dotychczasowych doświadczeń związanych z zajęciami zdalnymi,
problemy, ew. propozycje zmian.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
(-) Janusz Sikorski
…………………................

