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ZARZĄDZENIE NR 16/2020
Dyrektora Szkoły Muzycznej I St. im. K. Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim
z dnia 24 października 2020
w sprawie organizacji nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość
Na podstawie par. 2b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389;
uwzględnione zmiany: Dz.U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870), w związku z komunikatem
Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 23 października 2020 r. ws ograniczenia funkcjonowania
szkół artystycznych, zarządza się:
§1
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-l9 zajęcia dydaktyczne
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Nauczyciel dokonuje wyboru metod i technik kształcenia na odległość.
3. Nauczyciel dostosowuje wybrane metody i techniki, a także wymagania edukacyjne oraz
treści nauczania do specyfiki zajęć i wynikających niej ograniczeń, z uwzględnieniem
obowiązku realizacji podstawy programowej.
4. Szkoła zapewnia wszystkim nauczycielom i rodzicom, a za ich pośrednictwem uczniom,
dostęp do dziennika elektronicznego.
5. Zajęcia prowadzone na odległość realizowane są w wymiarze zgodnym ze szczegółowym
indywidualnym przydziałem godzin dydaktycznych nauczycieli obowiązującym w roku
szkolnym 2020/2021.
6. Temat zajęć oraz zastosowane do tego celu metody i techniki kształcenia na odległość są
dokumentowane przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym.
7. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się frekwencję uczniów; w przypadku zajęć
prowadzonych asynchronicznie (określony termin na przesłanie materiałów),
obecność/nieobecność odnotowuje się po upływie wyznaczonego terminu. Nauczyciele
informują rodziców i uczniów o zasadach odnotowywania frekwencji.
8. Nauczyciel monitoruje postępy ucznia i udziela informacji o uzyskanych przez ucznia
ocenach przy użyciu wybranych metod pracy i sposobów komunikacji.
9. Materiały dydaktyczne udostępniane są uczniom przez nauczycieli. Materiały pomocnicze
do kształcenia na odległość dostępne są na stronie internetowej Centrum Edukacji
Artystycznej https://cea-art.pl/materialy-do-nauczania-online/
§2
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym
mowa w par. l ust, 1, nauczyciele wykonują pracę na terenie szkoły lub poza miejscem jej
stałego wykonywania, tj. w formie pracy zdalnej, która będzie wykonywana w miejscu

zamieszkania pracownika. Miejsce wykonywania pracy określa nauczyciel w porozumieniu
z dyrektorem szkoły.
2. Zakres obowiązków służbowych i wymiar czasu pracy pozostaje bez zmian,
z uwzględnieniem specyfiki formy jej świadczenia.
3. Do realizacji zadań nauczycielowi przysługuje służbowy komputer (laptop). Podczas
wykonywania pracy zdalnej nauczyciel ma obowiązek:
a) przestrzegania wewnętrznych regulaminów oraz innych przepisów, które obowiązywały
przed poleceniem pracy zdalnej;
b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
c) zabezpieczania dostępu do sprzętu służbowego oraz posiadanych danych i informacji
(w tym także znajdujących się na nośnikach papierowych) przed osobami postronnymi;
d) organizację pracy w sposób zapewniający ochronę przetwarzanych danych osobowych
przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją lub
ujawnieniem;
e) pozostawania w kontakcie telefonicznym oraz e-mailowym z pracodawcą w godzinach
pracy.
§3
1. W przypadku, gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, dyrektor szkoły ustala inny sposób realizacji tych zajęć.
2. Sposób realizacji zajęć, o którym mowa w ust 1., może być ustalony na wniosek
nauczyciela, rodzica/prawnego opiekuna ucznia lub z inicjatywy dyrektora szkoły.
§4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Traci moc Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Szkoły z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.
Dyrektor szkoły
Janusz Samociuk

