Zarządzenie Nr 28/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 „Pietrasze”
w Białymstoku
w sprawie ustalenia procedur wspomagań od uczniów klas I-III będących
na zdalnym nauczaniu z dnia 09.11.2020r.
Zwołuję na dzień 10.11.2020r. godzina 17.00 posiedzenie Rady Pedagogicznej
w trybie online wg. Porządku:
1. Przekazanie najważniejszych informacji o nauczaniu zdalnym 929.11.2020r.
2. Sprawy różne.
AD1.
W okresie ogłoszonym przez premiera Mateusza Morawieckiego tj. od 9
listopada do 29 listopada 2020r., do dotychczasowego nauczania zdalnego (od
24.10.2020r.) w klasach IV-VIII dołączają klasy I-III. Nauczanie zdalne w
klasach młodszych będzie odbywać się wg tygodniowego rozkłady zajęć tylko
ze zaznaczonymi godzinami lekcji online zgodnie z załącznikiem nr 1. Przez
pierwsze 2 dni testujemy logowanie do systemu nauczania online, a od
12.11.2020r. wchodzimy do normalnej pracy już wg rozkładu tygodniowego.
(Warto wiedzieć, że próbowaliśmy lekcje online dostosować do zdecydowanej
większości rodziców, jednak kilkoro z nich wyraziło swój sprzeciw, co w
konsekwencji powoduje, że wszystkie zajęcia w klasach I-III muszą odbywać się
wg tygodniowego rozkładu zajęć).
W związku z licznymi skargami rodziców w sprawie żądań o lekcje tylko w
systemie online informujemy, iż zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy uczeń dziennie przy komputerze może mieć 2 maksymalnie 3 lekcje online
po 30 minut. Grafik tych lekcji ustali lider tej grupy nauczycieli klas I-III. Nie
ma w tym żadnego wyjątku, choć możliwe będą indywidualne (uzasadnione)
zmiany.
Utrzymujemy decyzję, iż zadania na lekcję wysyłkową nauczyciel wysyła do
ucznia w przeddzień. Nie może być to forma pracy domowej (pracę domową
można zadać w trakcie lekcji online jako jej kontynuację przez kolejne 15
minut).
Oddziały zerowe, przedszkole oraz zajęcia treningowe prowadzone na pływalni
i w halach sportowych odbywają się na zasadach jak dotychczas.
Działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III opiera się o Wytyczne MEN,
MZ i GIS dla szkół podstawowych oraz ustalenia służb Prezydenta Miasta
Białegostoku w zakresie organizacji zajęć, higieny i dezynfekcji, gastronomii i
postępowania w przypadkach podejrzenia zakażenia u pracowników wg zaleceń
strefy czerwonej.
W okresie nauki zdalnej szkoła zabezpiecza opiekę świetlicową wraz z obiadami
(ci, którzy jedzą) dla osób potrzebujących z wyszczególnieniem pierwszeństwa
przyjęć z rodzin mundurowych oraz służb pracujących w jednostkach służby

zdrowia. Osoby zapisane do opieki i jedzące obiady a nie przybyłe do szkoły z
przyczyn nieusprawiedliwionych płacą za obiady.
Biblioteka szkolna pracuje stacjonarnie w godzinach 09.00-14.00. Pozostały
czas pracy odbywa się zdalnie.
Jeżeli nauczyciel w klasach I-III jest na L4, robimy w danej klasie tylko
konieczne zastępstwa z edukacji wczesnoszkolnej, za które szkoła będzie płacić.
Zastępujący nauczyciel ma obowiązek uzyskać niezbędne informacje o treściach
nauczania od właściwego nauczyciela. Wskazanym jest, by na zastępstwa
wysyłać nauczycieli z tego samego poziomu nauczania.
Jeżeli pracownikowi szkoły przytrafiają się jakieś kłopoty związane z jego
stanem zdrowia, w pierwszej kolejności pisemnie informuje dyrektora, później
zastępców (można już telefonicznie). Warto pamiętać, iż nauczyciel nie pracuje
wówczas, gdy tylko ma zwolnienie L4.
Pojawili się w naszej szkole nauczyciele, którzy zamiast lekcji wysyłkowej
uczniom zadają prace domowe. Zachowanie karygodne!
Nauczyciele wf prowadzący pływanie też muszą wykazać się takim doborem
ćwiczeń, aby można było uznać lekcję za odbytą. Nauczyciel uczący pływania
w klasach I-III swoje ćwiczenia wysyłane do ucznia przesyła także do dyrektora
szkoły.
Problemem są dzieci w świetlicy. Jak ich uczyć?
Najprostszym rozwiązaniem jest umożliwienie dostępu do internetu i
mobilizowanie do uczestnictwa w zajęciach ze swoją klasą.
Na terenie szkoły mogą odbywać się inne zajęcia, których nie można
przeprowadzić zdalnie np. zajęcia logopedyczne ale z zachowanie pełnych
zaleceń epidemiologicznych.
AD2.
Zajęcia dla obcokrajowców mogą odbywać się online jako 4 i 5 dziennie (taka
jest potrzeba – informacja z posiedzenia RP).
Pracując zdalnie też należy sprawdzać obecności. Po kontroli dziennika
lekcyjnego, u wielu nauczycieli nie była sprawdzana obecność.
Informacją indywidualną prześlę swoje uwagi do pracy naszych nauczycieli
niebawem, gdzie głównymi tematami jest ewidencja nieobecności, szkolenie w
klasach sportowych i współpraca wychowawców z rodzicami.
Lech Szargiej
Dyrektor ZSOMS Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku

Białystok, dnia 10.11.2020r.

