ZSS 33. 0u0-5l2020
Zarzadzenie Dvrektora Nr 5/2020

MŁoDZŁEZY
PRZE\ryLEKLE CHOREJ
z dnia 24.03.2020

Na podstawie:

o
.
.

(tekst jednolitY:
art.68 ust. 1pkt 1) ustawy zdnta 14 grudnia 2016r. Prawo oŚwiatowe
Dz.U. 2019 poz. Il48 z późniejszymi zmianami),
2020 r,
w zwtązku z Rozporząózeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnta 11 marca
oświaty w związku
w sprawie .ru.o*.go ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
z zapobteganiem,"prńciwdziałaniem i zwalczaniem C6VID-19 (Dz,U, poz, 410
z p óżniej szymi zmianami),
Rozporiądzeńem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. wsprawie
jednostek
szciegolnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
zwalczaniem COVIDsysteńu oświatyw ,łiąrku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
tg (Oz.U. poz. 493), zarządzam. co następuje:

§1

zgodnie z tygodniowym
zobowiązuję wszystkich nauczycieli zespołu prowadzących zĄęcta
zĄęcia
planem pracy danego nauczyciela (zajęcia dydaktyczne, zajęcia przedszkolne,
ptzez
pedagoga szkolnego, pozalekcyjne zajęcia wychowawcze, zajęcia prowadzone
prowadzenia tych
nauczyciela bibliotek arza) bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz do
zajęć zwykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

planować
Zajęcia wynikające z tygodniowego planu pracy ucznia na|eży
w szcze go\no ścinastępuj ących zasad;

z

zachowaniem,

1) równomiernego obciązenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

2)

zrożnicowaniazajęó w kaźdym dniu,

psychofizycznych uczniów do
3)
' uwzględnieniem możliwości w ciągu dnia,
umysłowego

podejmowania

'inteńywnego wysiłku
4) łączentap.rŹ*i.n rie kształcęniaŹlzyciem monitorów ekranowYch i bez ich uzYcia,

5)

ograntczeńwynikających ze specyfiki zajęó,

§2

I. Zajęcia z vłykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćmogą być realizowane
w szczególności z wykorzystaniem:

1) platformy edukacyjnej NUADU i innych platform wybranych przęznauczyciela;

2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

strony internetowej szkoły;
materiałów dostępnych na stronach MEN, m.in. pod adresem: W\łW,ęp,8dl§_8j!łiki§l,
ry",vrł:.g_oJ,pl/r,veb/zdalĘglekcję, rł]ł,§.s_clrolaris.pl, u,rłłl..ę4upi-llis.pl,
i,włlv"edukarirrm.pl lub inne;
materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i okręgowych komisj i egzaminacyjnych;
materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiu, a takżę
youtube;
innych niz wymienione w pkt. 1-5 materiałów wskazanychprzeznauczyciela;
środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnej, bezpośrednie dostarczanie
materiałów opracowany ch przez nauczycieli uczniom na o ddzińy szpitalne ;
róznych sposobów informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych
formach ichrealizacjiprzezuczflla w domu lub w szpitalu podczas hospitalizacji.

§3

1.

Lekcje w Klinice Psychiatrii Stacjonarnej odbywać się będą dwutorowo zgodnie
z planem ustalonym na kuZdy dzień dla poszczególnych zespołów nauczanla na
poziomie SP i LO:

1) prowadzone

będą lekcje online poprzez m.in. platformę meet.google.com,
uczestniczyć będą w lekcjach przeprowadzarrych na podstawię kart
pfacy przygotowanych na każdy tydziefi przez nauczycieli poszczególnych
przedmiotów,
3) plan lekcji zostanie przekazany uczniom w KPS orz personelowi
medycznemu, z którym w koordynacji będą prowadzone zdalne lekcje oraz
odbywać się będzie indywidualna praca uczniów zkartamipraay,
4) kańy pracy na zajęcia lekcyjne odbywające się w KPS przesyłane będą
na skrzynkę e-mail viecedyręktor@zs33.bydgoszcz.pl, następnie drukowane
w sekretariacie szkoły, kompletowane i dostarczane przęz dyrekcję szkoły
na oddziń szpitalny, do pielęgniarki oddziałowej. Każdy nauczyciel,
realizujący zajęcia edukacyjne w KPS, zobowtązany jest przygotować
w kazdym tygodniu kaĄ pracy do realizacji podstawy programowej (max. 4
strony) dla kazdego zespołu nauczaria lub klasy, do której uczęnuczęszcza.
2, Uczniowie z Kliniki Psychiatrii Dziennej podczas lekcji prowadzonychprzez Internet
będą korzystać z własnych urządzen elektronicznych. Lekcje prowadzone będą
.,zgodnie z ustalonym planem, o którym poinformowani ptzez wychowawców będą
"uczniowie i rodzice. Pozostała aktywność edukacyjna uczniów z KPD odbywać się
będzie zgodnie z formami zdefiniowanymi w §2,
,)" Nauczyciele pracujący na wszystkich poziomach nauczania (przedszkole, SP, LO)
z uczńami w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii będą realizowali zajęcia

2) uczniowie

szkolne za pomocą platformy meet.google.com otaz inrrych komunikatorów,
WhatsApp, Messenger, Skape, e-mail. Nauczyciele nawiązują kontakt
indywidualny z uczniem i jego rodzicami, ustalając formy i czas pracy,

tj.

Pedagog szkolny we współprucy z wychowawcami zespołów nauczania ustala zasady
kontaktu zuczniari i rodzicami z KPD i KPHO oraz informuje ich za pośrednictwem
komunikatorów o mozliwych formach wsparcia i kontaktu, a także o godzinach
dyzurów.
5. Uczniowie i rodzice z KPD i KPHO mogą odbyłvać konsultacje z nauczycielami
w formach i terminach ustalonych z wychowawcami zespołów nauczania oraz drogą
mailową z wszystkimi nauczycielami.
4.

Nauczyciele przedszkola w WSD przygotowują codziennie karty pracy dla dzieci

wwieku5-6lat.

7"

8.

9.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przygotowują materiały edukacyjne dla
uczniów kl. I -III.
Wszyscy nauczyciele pozalekcyjnych zajęó vłychowawczych (z każdego szpitala)
zobowtązarti są do przygotowaniakażdego dnia dwóch kart pracy (jednej dla dzięci
w wieku 6 - 10 lat, drugiej dla wychowanków 11 - 18 lat). Maksymalna objętość
kańy pracy to dwie strony. Kńda karta pracy moze zawięraó klótkie wprowadzenie
do tematu, rozrywki umysłowe (np.: l<rzyżówkę, rebus, łamigłówkę, wykreślankę
i inne zadania do wykonania dla ucznia), a także obrazek do kolorowania maksymalnie w formacie A5. Tematyka kart pracy powirrna wynikać z opracowanych
nakażdy miesiąc planów pracy.
Wybrane karty pracy będą drukowane i dostarczane do poszczególnych szpitali
po konsultacji z personelem medycznym.

Wszyscy nauczyciele podejmują i dokumentują dziŃania związane z doskonaleniem
zawodowym, pracą w zespołach zadaniowych i wykonywaniem innych zadan
zle c any ch pr zez dyrekto ra.

§4

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz weryftkacji ich wtedzy i umiejętności
odbywać się będzie w oparciu o np. zręalizowane zadania na platformie NUADU,
rozmowy telefoniczne z rodztcem i uczniem, wideorozmowy (WhatsApp, Skape,
Messenger), e-mail, zdjęcie pracy pisemnej, wypełnione karty pracy, testy on-line
(Kńoot, itp.), informacje uzyskiwane od personelu medycznego.
2. Informowanie ucznia lub rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych ocenach
odbywać się będzie w oparciu o kryteria dostosowane do obecnej sytuacji
edukacyjnej, skierowane na wzmacnianie motyrvacji lczniai jego sukces.
Nauczyciel realizuje podstawę programową z danego przedmiotu dobierając treści
podstawy i sposoby ich przekazania do mozliwości psychofizycznych uczniów,
mozliwościtechnicznych ucznia i nauczyciela.
4. W sl.tuacjach trudnych, związanych z niską motywacją ucznia do pracy zdalnej,
a takżę złą kondycją psycho-fizyczną ucznia, wychowawca klasy we współpracy
z pedagogiem szkolnym i nauczycielami pozalekcyjnych zajęć wychowawczych
1.

'ńrganizuj e wsparcie psychologiczno-pedago giczne.

§5

1. Nauczyciel każdą formę pracy dokumentuje w dzienniku ewidencji pracy
zamieszczonym w szkolnej chmurze komputerowej zgodnie z przyjętym w szkole
wZolem,

2, W

okresie prowadzenia zajęć

z

vłykorzystaniem metod

i

technik ksźałcenia

na odległość:

1) nauczyciel przedmiotu potwierdza realizację zajęć podstawy programowej

2)

3)

4)

wpisem wg następujących wymagń: opis materiŃu: przedmiot, klasa/zespół
nauczartia, oddziŃ, temat, liŃ do materiałów (np. platforma NUADU, strona z
e-podręcznika, wskazanie filmu lub inne), karta pracy lub inne zadanie do
wykonania,
nauczyciel edukacji wczęsnoszkolnej, przedszkolnej potwierdza wykonane
zadania dla ucznia lub na jego rzecz wpisem zawierającym: blok tematyczny,
rodzaj edukacji, temat, liŃ do materiałów (np, platforma edukacyjna, sttona z
e-podręcznika, wskazanie filmu lub inne), karta pracy lub inne zadanie do
wykonania,
nauczyciele pozalekcyjnych zajęć vłychowawczych i nauczyciel biblioteki
potwierdzają wykonanę zadania poprzez: podanie tematyki opracowanych
materiałów z uwzględnieniem grupy wiekowej, do której są adresowane,
nazw oddziału oraz zamięszczenięm opracowanych kart pracy w
indywidualnym pliku nauczyciela znajdljącym się w szkolnej chmurze
komputerowej,
pedagog szkolny potwierdza zręalizowanię zajęć z uczniami dokonując
stosownego wpisu, a takżę zamieszczając informacje o wykorzystanych
materiałach zgodnie z opisem znajdującym się w punkcie 1 tego paragrafu.

§6

Nadzór nad ręalizacją zadań świadczonych zdalnie przez nauczyciela oraz nad realtzacją
podstawy programowej sprawuje dyrektor szkoĘ oraz wicedyrektor i kierownik zespołu
pozalekcyjnego. Kontrolujący (monitorujący) reaIizację podstawy programowej ma prawo
wglądu do materiałów udostępnianych uczniowi.
§7

Podczas wykonywania wszystkich czynności zawodowych nauczyciel jest zobowiązany
b

ezw z gIę dnie pr ze stt zeg ać wsze lki ch

z as

ad RO D O.
§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dnięm podpisania.

ff

