Zarządzenie Nr 3/2022
Dyrektora Zespołu Szkół w Rusku
z dnia 28 stycznia 2021r.

w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie : Rozporządzenie MEN z dnia 26 stycznia 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
czasowego
ograniczenia
funkcjonowania
jednostek
systemu
oświaty
w
związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 2301), art. 30 b ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz
art. 81 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) dyrektor ZS Rusko zarządza co następuję:

§1
1. Od dnia 27 stycznia 2022r. do dnia 27 lutego 2022r. nauczanie uczniów szkoły podstawowej
kl. 1-4 będzie realizowane stacjonarnie, a dla uczniów kl. 5-8 będzie realizowane zdalnie.

§2
1. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są realizowane w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą
prowadzącą te zajęcia na terenie szkoły, z uwzględnieniem realizacji orzeczenia o potrzebie
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

§3

1. W przypadku uczniów którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor zorganizuje dla nich
zajęcia w szkole lub umożliwi im realizację tych zajęć z wykorzystaniem technik i metod
kształcenia na odległość na terenie szkoły.
2. Z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, wobec uczniów, którzy nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania,
dyrektor szkoły może umożliwić realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość na terenie szkoły.
3. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§4
1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły w klasie VIII szkoły podstawowej dyrektor szkoły
zapewnia w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia
edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje bezpośrednio do egzaminu
ósmoklasisty.
2. W ramach w/w konsultacji dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające
poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.
3. Harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§5
1. Nauka w kl. 1-4 w systemie stacjonarnym będzie odbywała się zgodnie z obowiązującym od 31
stycznia 2022r. tygodniowym planem zajęć.
2. Nauczyciel uczący w klasie IV pełnią dyżur z uczniami tej klasy bezpośrednio po swoich
zajęciach. Przed zajęciami uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela biblioteki.
3. W/w system dyżur obowiązuje również w przypadku organizacji konsultacji dla kl. VIII.
4.

Nauka zdalna realizowana jest w oparci o Regulamin Pracy Zdalnej.

§6
1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej szkoły podstawowej odbędą się w systemie online.
2. Zebrania z Rodzicami uczniów odbędą się w systemie online. O ich czasie rodzice/prawni
opiekunowie zostaną poinformowani poprzez system Librus.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2022r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2022 Dyrektora ZS Rusko z dn. 28 grudnia 2022r.

WNIOSEK I OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Zwracamy się z wnioskiem o możliwość uczestnictwa w zajęciach w szkole podstawowej / realizację
zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość na terenie szkoły* w dniach
od 31.01.2022 do 27.02.2022 (w dni robocze) naszego dziecka.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko ucznia)

…………………………………………………………………………………….
(klasa/oddział)

z uwagi na to, iż:
1) ze względu na rodzaj niepełno[prawności uczeń nie może realizować zajęć z wykorzystaniem
technik i metod kształcenia na odległość*
2)

nie możemy zapewnić możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania.*

………………………………………………………….
data i podpis Rodziców
*właściwe podkreślić

Jednocześnie oświadczamy ,że
1) jesteśmy

świadomi wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z obecnością dziecka
w placówce i biorę na siebie za to pełną odpowiedzialność.

2) jesteśmy uprzedzeni o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z

art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z
późn. zm.) potwierdzamy, że powyższe dane są prawdziwe.
……………………………………………
data i podpis Rodziców

DECYZJA DYREKTORA
Mając na uwadze powyższy wniosek rodziców oraz przepisy Rozporządzenia w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyrażam zgodę/nie wyrażam
zgody ( niewłaściwe skreślić ) na uczęszczanie dziecka do placówki / realizację zajęć
z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość na terenie szkoły*.
(dni robocze) 31.01.2022 do 27.02.2022r.

………………………………………………………….
data, pieczęć i podpis dyrektora

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/2022 Dyrektora ZS Rusko z dn. 28 grudnia 2022r.

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLAS VIII
Obowiązuje od 07.02. – 27.02.2022r.

oddział

j.polski

matematyka

j.angielski

Klasa VIIIa

poniedziałek
12.05 -13.45

poniedziałek
10.10 -11.55

poniedziałek
8.25 -10.00

Klasa VIIIb

środa
8.25 -10.00

środa
10.10 -11.55

środa
12.05 -13.45

