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im. Unii Europejskiej
w Jeleniej Górze

z dnia 19 paździemika 2020 roku
w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

od dnia 19 października 2020 r. na czas nieoznaczony

Na podstawie

ust_aw_y z dnia 5  grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz.  U.  z 2019 r.  poz.  1239, z późn.  zm.)  oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 października 2020 r. w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,  nakazów  i zakazów
w związku  z  wystqpieniem  stam  epidemii  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.   1758)  wytyczne  GIS,  MZ
i MEN   dla   przedszkoli   szkół   i   placówek   oświatowych   w   związku   z   zapobieganiem,
przeciw4ziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19   oraz   zalecenia  dla  dyrektorów  publicznych
i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

zarządza się, co następuje:

§1

W  związku  z   fimkcjonowaniem   szkoły  w   strefie   „żółtej   "   wprowadzam,
z    dniem     19.10.2020r.,    na    czas    nieoznaczony    częściowe    ograniczenie
funkcjonowania szkoły -nauczanie hybrydowe (załącznik nr 1 )

§2

Zobowiązuje   się   wychowawców  klas   do   zapoznania  wychowanków   i   ich
rodziców z dokumentem wymienionymi w §  1.

§3

Zasady  opisane  w  załączniku  nr   1   do  niniejszego  zarządzenia  obowiązują
wszystkich pracowników i uczniów szkoły.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 paździemika 2020 roku.

Załącznik:
1.   Organizacja pracy szkoły  -nauczanie hybrydowe D3ĘEKTOR

mgr Joar\.n,a, MaTcz.eu)ska
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Załącz.nik nr 1
ZarządĘenie nr 09/2020

z dnia 19 pażdziernika 2020 r.

Organizacja pracy szkoły -nauczanie hybrydowe

1.  Od  19  -23  paździemika  br.  w  klasach,  I  i  IV  zajęcia  dydaktyczne  są
prowadzone w szkole,  zgodnie z planem lekcji.  Klasy 11  i   111 odbywają
zajęcia w fomie zdalnej (nauka na odległość);

2.  26-30   paździemika   br.   w   klasach   11   i   111   zajęcia   dydaktyczne   są
prowadzone  w  szkole,  zgodnie  z planem  lekcji.  Uczniowie  klas   1  i  IV
zajęcia w fomie zdalnej (nauka na odległość);

3.  zajęcia   rewalidacyjne   prowadzone   są   w   szkole,   zgodnie   z   planem,
zzachowaniem     procedur     bezpieczeństwa     i     reżimu     sanitamego;
z wyjątkiem osób przebywających na kwarantannie . Możliwa jest zmiana
teminu w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym.

4.  biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem,

5.  przerwy  lekcyjne  wynoszą  5   minut,  jedna  20  minutowa  i  jedna   10
minutowa a każda lekcja rozpoczyna się punktualnie zgodnie z planem
(tryb stacj onamy ),

6.  uczniów  i  pracowników  szkoły  przebywających  na  terenie  placówki
obowiązuje   reżim   sanitamy   i   obowiązek  przestrzegania  wdrożonych
procedur bezpieczeństwa;

7.  praca pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian;

8.  uczniowie,  odbywający naukę na odległość  ,mają prawo  do korzystania
z    pomocy    psychologiczno-pedagogicznej     w    formie    zdalnej     lub
stacjonamej.

9.  lekcja  online  trwa  30  minut +  15  minut nauczyciel jest  do   dyspozycji
uczniów (pytania, konsultacje itp.

10.wszyscy   nauczyciele   pozostają   w   budynku   szkolnym   i   za   pomocą
szkolnego łącza intemetowego prowadzone są zajęcia zdalne.

11.frekwencję    na   lekcjach   w   czasie   zdalnego   nauczania   zapisujemy
w e-dzienniku jako obecny lub nieobecny.

Wyżej wymienione uregulowania obowiązują do odwołania
EKTOR

mgr Jocmna Marczeu)ska


