Zarządzenie 15/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Batalionów Chłopskich w Glinkach z
24 października 2020roku
w sprawie:
organizacji nauczania dla klas IV-VIII w związku przejściem na
system zdalny w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w
Glinkach na rok szkolny 2020/2021
Na podstawie:
Art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z
2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje: § 1.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 1389, 1830 i 1859) ROZPORZĄDZENIA 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
Zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Z dniem 24 października 2020 do 8 listopada 2020 klasy IV-VIII realizują
naukę zdalną wg obowiązującego planu lekcji z wykorzystaniem platformy
edukacyjnej Office 365 Teamsy oraz dziennika elektronicznego Librus
Synergia.
2. Lekcja w systemie zdalnym trwa nie mniej niż 30 minut
3. Nauka w klasa I-III odbywa się stacjonarnie według ustalonego planu.
4. Opieka świetlicowa dla dzieci jest zapewniona według ustalonego planu
5. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną w niezmienionym
zakresie zajęć i godzin – w klasach I-III w formie stacjonarnej, w klasach 48 w formie zajęć zdalnej lub na wniosek rodzica w formie stacjonarnej w szkole.
6. Posiłki w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko
w szkole” zapewnione są wyłącznie dla klas I-III.
7. Przywozy i odwozy dzieci realizowane są wg przyjętego harmonogramu
przez Gminę Karczew. O zmianach będziemy informować w komunikatach
na stronie internetowej.
8. Szkoła udostępnia w ramach własnych zasobów niezbędne komputery dla
uczniów przeznaczone do realizacji nauki zdalnej.

9. Nauczyciele sporządzają co 2 tygodnie raport dotyczący zdalnego nauczania w
swojej klasie.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2020 roku.

