Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Ustrzykach Dolnych
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 16/2020/2021
Dyrektora szkoły

Regulamin i zasady funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych
od 9 listopada 2020 roku
w okresie zagrożenia epidemiologicznego Sars-cov-19
w trybie nauki stacjonarnej dla klas „0” i nauki zdalnej dla klas I – VIII
Podstawa prawna:
1.

2.

3.

§ 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1870)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020.1960)

§1
1. Dzieci z oddziałów przedszkolnych uczęszczają do szkoły na zajęcia stacjonarne
w czasie określonym w arkuszu organizacyjnym szkoły przy zachowaniu zasad
bezpieczeństwa określonych w procedurach organizacji zajęć w oddziałach
przedszkolnych.
2. Szkoła zapewnia dzieciom trzy posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek).
3. Szkoła zapewnia dzieciom opiekę świetlicową w godzinach 630 – 1600.
4. Szkoła zapewnia dzieciom dojazd i opiekę podczas dojazdu do szkoły w sposób ustalony
z rodzicami uczniów na początku roku szkolnego.
5. Podczas dojazdu do szkoły dzieci są zobowiązane zachować wszystkie zasady
bezpieczeństwa obowiązujące w środkach komunikacji publicznej.
6. Zajęcia rewalidacyjne i inne zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
z oddziałów przedszkolnych odbywają się według planu ustalonego na początku roku
szkolnego.
§2
1. Uczniowie klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII uczą się w trybie nauczania na odległość
według zmodyfikowanego planu lekcji opublikowanego na stronie internetowej szkoły.
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2. Uczniowie mają obowiązek zgłosić wychowawcy wszelkie problemy związane
z brakiem sprzętu komputerowego i dostępu do internetu w domu.
3. Na wniosek wychowawcy, w miarę możliwości, dyrektor wypożycza uczniom sprzęt
szkolny, aby umożliwić im udział w nauczaniu na odległość.
4. Wszystkie lekcje odbywają się na platformie Ms TEAMS.
5. Czas trwania lekcji zdalnych ustala się na 30 min – 45 min w zależności od specyfiki
przedmiotu i realizowanego tematu oraz wieku uczniów.
6. Nauczyciele komunikują się z uczniami i ich rodzicami poprzez platformę SKYPE, Ms
TEAMS, dziennik elektroniczny, służbowe e-maile lub telefonicznie.
7. Uczniowie są zobowiązani logować się na platformie Ms TEAMS za pomocą loginu
będącego ich imieniem i nazwiskiem.
8. Rodzice i uczniowie są zobowiązani śledzić na bieżąco komunikaty pojawiające się na
stronie internetowej szkoły.
9. Wszyscy uczniowie są zobowiązani zachować zasady bezpieczeństwa
w sieci.
10. Rodzice i uczniowie oraz nauczyciele mają obowiązek natychmiastowego zgłaszania
wychowawcy, dyrektorowi lub wicedyrektorom wszystkich sytuacji stanowiących
zagrożenie związane z użytkowaniem internetu.
§3
1. Nauczyciele uczący w klasach I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII są zobowiązani:
a) Wskazać źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć na odległość (podręczniki,
ćwiczenia, portale edukacyjne, z których uczniowie mogą korzystać).
b) Poinformować uczniów i ich rodziców o wybranych źródłach i materiałach,
z których uczniowie mogą korzystać.
c) Dokonać modyfikacji programów nauczania, dostosowując je do zdalnego
nauczania (np. poprzez przestawienie działów, realizowanie na odległość tych
tematów, które uczniowie mogą opanować w dużej mierze samodzielnie,
rezygnację z treści spoza podstawy programowej, itp.).
d) Ustalać tygodniowy zakres treści nauczania z danego przedmiotu
z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
e) Ustalony tygodniowy zakres treści przesłać do dyrektora lub wicedyrektorów na
adres e-mail służbowy do piątku poprzedzającego tydzień, na który ustalono ten
zakres.
f) Zakresy treści z poszczególnych przedmiotów dla klas I, II, III, IV należy przesłać do
wicedyrektor Lucyny Lupy.
Zakresy treści z poszczególnych przedmiotów dla klas V, VI i VII należy przesłać do
wicedyrektora Piotra Ożoga.
Zakresy treści z poszczególnych przedmiotów dla klas VIII należy przesłać do
dyrektora Małgorzaty Konopki.
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g) Dyrektor i wicedyrektorzy są zobowiązani zweryfikować zakresy treści,
uwzględniając przede wszystkim możliwości psychofizyczne uczniów
i równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, a także
uwzględnić czas spędzany przez uczniów przed monitorem komputera, następnie
przesłać je do wychowawców.
h) Wychowawcy są zobowiązani przesłać tygodniowe zakresy treści uczniom i ich
rodzicom do soboty poprzedzającej tydzień, na który ustalono treści programowe.
i) Nauczyciele są zobowiązani monitorować postępy uczniów w nauce poprzez:
- kartkówki online,
- testy,
- odsyłanie nauczycielom prac, zadań domowych.
j) Tygodniowa ilość kartkówek i sprawdzianów nie ulega zmianie w stosunku do
nauczania stacjonarnego.
k) Uczniowie i rodzice będą informowani o uzyskanych ocenach poprzez odpowiednie
wpisy do dziennika elektronicznego.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

§4
Nauczyciele odnotowują obecność uczniów na zajęciach na odległość w dzienniku
elektronicznym poprzez odnotowanie frekwencji.
Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności pozostaje taki sam, jak podczas lekcji
stacjonarnych.
Nauczyciele zobowiązani są objąć zajęciami edukacyjnymi wszystkich uczniów danego
oddziału, W tym celu monitorują aktywności i informacje zwrotne od uczniów.
W przypadku braku kontaktu z uczniem/uczniami zgłaszają ten fakt wychowawcy klasy
i dyrektorowi lub wicedyrektorom szkoły.
W przypadku braku kontaktu zdalnego z uczniem wychowawca gromadzi wszystkie
materiały dydaktyczne i raz w tygodniu przekazuje je do sekretariatu szkoły z adnotacją
dla kogo są przeznaczone. Sekretariat niezwłocznie przekazuje uczniowi otrzymane
materiały listem poleconym.
Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji z nauczycielami dla uczniów i ich
rodziców przy wykorzystaniu platformy TEAMS. Konsultacje te będą odbywać się co
najmniej raz w tygodniu w terminie wskazanym przez nauczyciela i podanym do
publicznej wiadomości. (Harmonogram konsultacji na stronie internetowej szkoły.)
Praca pedagogów szkolnych będzie miała charakter pracy hybrydowej. Szczegółowy
harmonogram dyżurów w szkole i dyżurów zdalnych zostanie ogłoszony na stronie
internetowej szkoły.
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§5
1. Zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, w tym zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej będą
odbywać się według planu ustalonego na początku roku szkolnego.
2. Tryb prowadzenia tych zajęć (stacjonarny w szkole lub zdalny) zostanie ustalony przez
nauczyciela prowadzącego zajęcia w porozumieniu z rodzicami ucznia. O wybranej
formie zajęć nauczyciel jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły na piśmie.
3. Uczniowie, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, będą mogli realizować te
zajęcia na terenie szkoły.
§6
1. Szczegółowe zasady organizacji nauki stacjonarnej i opieki nad dziećmi z oddziałów
przedszkolnych zostały określone w „Procedurach organizacji zajęć w oddziałach
przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach
Dolnych w okresie zagrożenia epidemiologicznego od 26 października 2020 r.”
2. Szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej i opieki nad dziećmi z klas I, II, III zostały
określone w „Procedurach organizacji nauki w klasach I, II, III w Szkole Podstawowej nr
1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych w okresie zagrożenia
epidemiologicznego od 9 listopada 2020 r.” oraz w „Procedurach organizacji pracy
świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach
Dolnych w okresie zagrożenia epidemiologicznego od 9 listopada 2020 r.”
3. Szczegółowe zasady organizacji nauki na odległość w klasach IV, V, VI, VII, VIII zostały
określone w „Procedurach organizacji nauki na odległość w klasach IV, V, VI, VII, VIII
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych w okresie
zagrożenia epidemiologicznego od 26 października 2020 r.”.
Powyższe zasady wychodzą w życie z dniem 9 listopada 2020 r. i obowiązują do
czasu przywrócenia nauki stacjonarnej.
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