Zarządzenie nr 21/2021
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie sposobu i trybu realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej
funkcjonowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku na podstawie §1 ust.1 i §2 ust.1
rozporządzenia MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2021r. poz. 561; poz. 651; poz.701; poz.752) oraz rozporządzenia MEN 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. poz.
493 z późn. zm.), zarządza co następuje:
§1
1. W dniach od 26 kwietnia do 02 maja prowadzona jest stacjonarna działalność Przedszkola nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Malborku.
2. W dniach od 26 kwietnia do 02 maja 2021 roku następuje czasowe ograniczenie funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku w związku z zagrożeniem
epidemiologicznym.
3. W szkole - w dniach od 26 kwietnia do 02 maja 2021 roku - kontynuuje się w klasach 4-8 prowadzenie
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w formie zdalnej a w klasach 1-3 wprowadza
się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w formie hybrydowej.
4. System hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas
1-3 realizuje te zajęcia w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość. Ustala się harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z ww.
podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych
zajęć przez każdego ucznia.

§2
1. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku zleca wszystkim pracownikom
pedagogicznym zatrudnionym w szkole w klasach 1-3 oraz w klasach 4-8 i prowadzącym nauczanie
zdalne - wykonywanie swoich obowiązków poza miejscem ich stałego wykonywania z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku braku możliwości technicznych prowadzenia
nauczania zdalnego z miejsca zamieszkania, nauczyciele wykonują zlecone obowiązki na terenie szkoły.
2. W trakcie czasowego zawieszenia działalności szkoły, o którym mowa w pkt.1, należy w szczególności
stosować metody i techniki kształcenia na odległość wymienione w §3 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEiN
z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz. 561).
3. Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice stosują następujące kanały komunikacji:

1) aplikację Microsoft Teams,
2) pocztę elektroniczna,
3) dziennik elektroniczny UONET+,
4) kontakt telefoniczny
6) kontakt osobisty (po uprzednim umówieniu spotkania).
4. Realizacja tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach klas odbywa się
zgodnie z obowiązującym w szkole tygodniowym planem nauczania. Dopuszcza się zmiany w tym
zakresie, ale po uprzednim uzgodnieniu zakresu treści nauczania z dyrektorem szkoły.
5. Czas trwania zajęć edukacyjnych realizowanych on-line wynosi - 30, 45, 60 minut.
6. Do sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji ich wiedzy i umiejętności
zalicza się:
1) udział ucznia w obowiązkowych zajęciach realizowanych za pomocą metod i technik kształcenia na
odległość,
2) wykonywanie pod nadzorem nauczyciela zadań, prac, kart pracy, sprawdzianów, testów i innych,
3) twórczość własną uczniów zleconą przez nauczycieli.
7. Nauczyciele informują rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego
ocenach, za pośrednictwem dziennika elektronicznego UONET+.
8. Sposobem dokumentowania realizacji zadań szkoły i zadań poszczególnych nauczycieli jest
dokonywanie systematycznych i terminowych zapisów w dzienniku elektronicznym UONET+. Zapisy
frekwencji uczniów na zajęciach dokonuje się zgodnie z systemem przyjętym w dzienniku
elektronicznym.
9. Nauczyciele umożliwiają konsultacje uczniom i rodzicom za pośrednictwem platformy Microsoft
Teams, dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej w terminach wcześniej uzgodnionych z
nauczycielem.
10. Wszystkie materiały udostępniane są uczniom za pośrednictwem platformy Microsoft Teams,
dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej.
11. W przypadku potrzeby modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania nauczyciel przekazuje
w formie elektronicznej projekt koniecznych zmian dyrektorowi szkoły.
12. Warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego,
sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania oceny klasyfikacyjnej
zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalania tej oceny określa Statut Szkoły
Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku.
13. Od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 02 maja 2021 r. szkoła na wniosek rodziców dzieci
uczęszczających do klas 1-3 i realizujących naukę w formie zdalnej, którzy:
1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5) wykonują działania ratownicze,
6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej,
8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczoterapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek
– organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej, umożliwiając tym samym realizację zajęć z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
14. Opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie
szkoły w związku z nauczaniem w systemie hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci
taką opieką.
14. Szkoła będzie nadal organizować nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi
naukę zdalną w domu.
15. Dla uczniów klas ósmych będą organizowane konsultacje indywidualne lub w pięcioosobowych
grupach (na wniosek rodziców).
16. Dla uczniów klas ósmych szkoła organizuje testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do
egzaminu ósmoklasisty.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 26 kwietnia 2021r.

