Siemianowice Śląskie, dnia 26 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 40.ZSSPO.2020
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
w sprawie
SPOSOBU I TRYBU REALIZAJI NAUCZANIA ZDALNEGO ORAZ CZASOWEGO
ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ
EPIDEMIOLOGICZNĄ ORAZ ZASAD ZALICZANIA DO WYMIARU GODZIN
POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ REALIZOWANYCH
Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
LUB INNEGO SPOSOBU KSZTAŁCENIA

Na podstawie 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
zarządzam, co następuje:
§ 1. Dyrektor Szkoły informuje rodziców o sposobie organizacji nauczania zdalnego za
pośrednictwem strony internetowe. Forma dokumentu: ogłoszenie. Sposób komunikacji: Informacje
na stronie www.
§ 2.1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej w Szkole Podstawowej nr 8 im. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika w Zespole Szkół
Sportowych w Siemianowicach Śląskich w oddziałach 4-8 w okresie od dnia 26 października 2020
r. do dnia 8 listopada 2020 r. oraz w oddziałach 2-3 V Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami
sportowymi w Zespole Szkół Sportowych od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada
2020 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia
uczniów.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły
Podstawowej nr 8 im. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcik w Zespole Szkół Sportowych Siemianowicach
Śląskich w oddziałach klasach 4-8 oraz w oddziałach 2-3 V Liceum Ogólnokształcącym
z oddziałami sportowymi w Zespole Szkół Sportowych są prowadzone z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach 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 poz. 493).
§ 3. Wszystkie zajęcia w klasach 4-8 SP i 2-3 LO realizowane są z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość w tym zajęcia o charakterze sportowym, treningu, itp.
§ 4. Dyrektor Szkoły zarządza wprowadzenie ujednoliconej formy koordynowania nauczanie zdalnego
z wykorzystaniem aplikacji Google Classroom we wszystkich oddziałach Zespołu Szkół Sportowych.

§ 5. Dyrektor Szkoły nakłada na nauczycieli obowiązek wprowadzenia zmian w rozkładach materiału
oraz ograniczenia treści nauczania wynikających z zatwierdzonych programów nauczania do
minimum określonego w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
§ 6. Dyrektor Szkoły zarządza ujednolicenie form komunikacji na linii uczniowie-nauczyciele,
rodzice-nauczyciele poprzez zastosowanie wspólnego nagłówka, wykorzystanie ograniczonej ilości
kanałów informacyjnych (e-dziennik, Skype, WhatsApp).
§ 7. ZAJĘCIA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. Zajęcia kształcenia ogólnego takie jak:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

język obcy nowożytny: język angielski i język niemiecki, język angielski rozszerzony*;
język polski, język polski poziom rozszerzony*;
wiedza o kulturze;
muzyka;
plastyka;
historia, historia rozszerzona*, historia i społeczeństwo*;
wiedza o społeczeństwie, wiedza o społeczeństwie rozszerzona*;
podstawy przedsiębiorczości;
przyroda;
geografia;
biologia, biologia rozszerzona*;
chemia, chemia rozszerzona*;
fizyka,
matematyka, matematyka rozszerzona*;
informatyka, informatyka rozszerzona*;
technika,
edukacja dla bezpieczeństwa;
zajęcia artystyczne;
religia;

realizowane są w wymiarze zgodnie z ramowymi planami nauczania oraz tygodniowym
planem nauczania.
§ 8. ZAJĘCIA W PODZIALE NA GRUPY. Zajęcia kształcenia ogólnego z podziałem na grupy
takie jak:
a) język obcy nowożytny: język angielski i język niemiecki, język angielski rozszerzony*;
b) informatyka
c) wychowanie fizyczne
zgodnie z zaleceniami nauczycieli prowadzący przedmioty, nauczycieli specjalistów
prowadzone są w takim podziale, jaki miał miejsce sprzed 26 października 2020 r.
§ 9. ZAJĘCIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE. Zajęcia wychowania do życia w
rodzinie realizowane są w trybie zdalnym zgodnie z planem sprzed 26 października 2020 r.
§ 10. ZAJĘCIA DORADZTWA ZAWODOWEGO. Zajęcia z doradztwa zawodowego realizowane
są w trybie zdalnym zgodnie z planem sprzed 26 października 2020 r.
§ 11. ZAJĘCIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY W BUDYNKU A. Nauczyciele bibliotekarze
od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. zostają oddelegowani do pracy w charakterze
nauczyciela bibliotekarza lub nauczyciela wychowawcy świetlicy w budynku B.
§ 12. ZAJĘCIA TRENINGI SPORTOWE. Zajęcia treningi sportowe realizowane są w trybie
zdalnym zgodnie z planem sprzed 26 października 2020 r.

§ 13. ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Zajęcia wychowania fizycznego realizowane są
w trybie zdalnym zgodnie z planem sprzed 26 października 2020 r.
§ 14. ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W BUDYNKU A.
Zajęcia świetlicowe opiekuńczo-wychowawcze od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.
zostają całkowicie zawieszone. Nauczyciele wychowawcy świetlicy zostają oddelegowani do pracy w
charakterze nauczyciela wychowawcy świetlicy w budynku B.
§ 15. ZAJĘCIA WSPOMAGANIA UCZNIÓW Z ORZECZENIAMI. Nauczyciele wspomagający
od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. realizują swoje zadania według planu lub zostają
oddelegowani do pracy w charakterze nauczyciela wychowawcy świetlicy w budynku B.
§16. ZAJĘCIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Zajęcia pomocy
psychologiczno pedagogicznej takiej jak zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z pedagogiem,
zajęcia z psychologiem, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktycznowyrównawcze są realizowane w trybie zdalnym.
§ 17. NAUCZANIE INDYWIDUALNE. Nauczanie indywidualne realizowane są w trybie zdalnym
zgodnie z planem sprzed 26 października 2020 r.
§ 18. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy
umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne są
sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez
poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem
komputera. Ustala się maksymalny czas pracy przed monitorem komputera klasy I-III do 40 minut,
klasy IV- VI do 60 minut, w kl. VII – VIII do 90 minut.
§ 19. Zajęcia on-line oraz godziny konsultacji z nauczycielem dla poszczególnych oddziałów
odbywają się zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem lekcji przeznaczonych na realizację
podstawy programowej, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach
tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów do
podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia
§ 20. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności
Uczniów.
1) Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w
czasie spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej
(komentarza) do :
a) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów
telefonicznych,
b) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
c) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form
komunikowania się
d) zadań i prac przesłanych do nauczyciela droga elektroniczną.
2) Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie
bieżące:
a) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów
telefonicznych,
b) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
c) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form
komunikowania się
d) on-line,
e) wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych drogą
elektroniczną,
f) testy on-line udostępnione na platformie Classroom.
3) Kryteria ocen bieżących oraz sposób uzasadniania tych ocen określa statut szkoły.

§ 20. Zasady zaliczania do wymiaru godzin prowadzonych bezpośrednio z uczniami poszczególnych
zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
1) Do wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami realizowanych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:
a) prowadzenie zajęć on-line,
b) rozmowy telefoniczne z uczniami,
c) rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
d) prowadzenie wideokonferencji/webinariów,
e) prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych
dostępnych form komunikowania się na odległość,
f) prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie
godzin.
2) Informuje się, że nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość otrzymują wynagrodzenie za pracę w
składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień.
3) W okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących
po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują
prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich
osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego.
§ 21. Zarządzenie podlega ogłoszeniu
w Siemianowicach Śląskich

na

stronie

§ 22. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

internetowej Zespołu Szkół Sportowych

