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dyrektora Szkoly Podstawowej z Polskim i Litewskim Jgrykiem Nauczania im. Dariusa i
Girenasa w Pufsku

z dnia 15 grudnia 2021r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oSwiaty w
rw i4zku z z p obieganiem, p rzeciwdzialaniem i zrn alczaniem C OVID- 1 9

. Na podstawie rczporzqdzenia MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oSwiaty w zwiqzku z zapobieganiem,

przeciwdziaLaniem i zwalczaniem COVID-L9 (Dz. U. z 202I r. poz. 230I) zarzEdza sig co

nastgpuje:

$1

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoly od 20 grudnia 2021 r. do

09 stycznia 2022 r. w zwiqzku zapobieganiem, przeciwdziaNaniem i zwalczaniem COVID-l9
zarzqdza siQi

1) Dyrektor szkoly poprzez e-dziennik, strong internetowq szkoly: sppunsk.pl oruz e-

mail szkoly : s p p uns k@ o2.pl przekazttje uczniom, rodzicom i nauczycielom informacj g

o sposobie i trybie realizacji zadah szkoly w okresie czasowego ogramczenia jej
funkcjonowania oraz w zalehno1ci od sytuacji epidemiologicznej organizuje zdalne

posiedzeni a rady pedago gicznej .

2) Pozostawia sig tygodniowy plan lekcji obowi4zujqcy od dnia 01 wrzeSnia 2020 r.

3) Klasy I-VIII pracuj4 zdalnie.

Godziny zaj g(, zdalny ch:

1 lekcja 8.00 - 8.45

2Iekcja 8.55 - 9.40

3 lekcja 9.50 - 10.35

4lekcja 10.55 - 11.40

5 lekcja 1 1.50 - 12.35

6 lekcja 12.45 - 13.30

7 lekcja 13.35 - 14.20

8 lekcja 14.25 - 15.10

9lekcja 15.15 - 16.00

Czas trwania kaldej lekcji jest uzaleZniony od tempa przyl4czenia sig wszystkich
uczni6w do grupy, powinna ona trwad okolo 30 min.



4) Ustala sig spos6b monitorowania postgp6w uczni6w klas I- VIII:

nauczyciele oceniaj4 wykonane prace w skali 1-6,

spos6b przekazywanraprac i formy ich wykonanranavczyciele ustalaj4 indywidualnie
z uczniamr, uwz gl gdni aj 4c meto dy i te chniki ksztalc enia na o dl e glo 5 6.

Oceny wpisywane sq do e-dziennika. Ponadto nauczyciele informuj4 uczni6w i
rodzic6w o postgpach w nauce, brakach orazmo2liwoSciach ich uzupelnienia.

5) Nauczyciele wpisuj qtematy oraz obecnoSci uczni6w do e-dziennika.

6) Zobowi4zuje sig nauczycieli, aby 2rodNa i materialy niezbgdne do realizacji zajg1 w
klasach I-VIII, w tym materialy w postaci elektronicznej, zkt6rych uczniowie lub rodzice mog4

korzystat przekazywali bezpoSrednio uczniom i ich rodzicom.

7) Zajgcialekcyjne w klasach I-VIII odbywa6 siE b9d4 na platformie Microsoft Offrce 365

poprzez komunikator Teams. Komunikacj a z uczniami i rodzicami za pomoc4: komputera
tabletu lub telefonu.

8) Na wniosek rodzic6w uczni6w uczgszczajqcych do klas I-III, kt6rzy nie mog4 zapewnic

opieki swoim dzieciom w tym okresie, zorganizowana bgdzie dla nich opieka w Swietlicy
szkolnej oraz urrroZliwiona realizacja zajE(, z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na

odlegloSi na terenie szkoly.

9) Biblioteka szkolna otwarta od poniedziatku do pi4tku w godz. 8.00 - 10.00.

Swietlica szkolna czynnaod poniedzialku do pi4tku w godz. 8.00 - 13.30.

1 0) Konsultacj e zdalne:

Psycholog szkolny: poniedzialek 9.00- 1 4.00

wtorek 1 1.30-13.30

Sroda 9.00-14.00

Logopeda szkolny: poniedzialek 1 1.00-15.00

wtorek 11.00-15.00

Sroda 12.-15.00

czwartek 11.00-15.00

pi4tek 12.00-15.00

Pedagog szkolny: wtorek 1 1.00-14.00

czwafiek 11.00-14.00



$2

1) ObecnoSci uczni6w na zajgciach obowi4zkowych w klasach I-VIII nauczyciele

zaliczajq poprzez zalogowanie sig ucznia na platformie na kazdej lekcji. NieobecnoSci

usprawiedliwiaj4 rodzice telefonicznie lub innymi dostgpnymi komunikatorami.

2) Wychowawcy klas I-VIII s4 zobowi4zani do monitorowania udziaNu uczni6w w
obowi4zkolvych zaj Eciach szkolnych i usprawiedliwiai ich nieobecno Sci.

$3

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.


