ZARZĄDZENIE NR 16/2020
dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach
z dnia 18.05.2020 r.
w sprawie: organizacji zadań Przedszkola z wykorzystaniem metod i technik
prowadzenia zajęć na odległość w terminie od 18.05.2020 r. do 07.06.2020 r., w okresie
pandemii COVID-19.
N a p o d s t a w i e: art. 68 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019.1148
ze zmianami) o r a z
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
2020.374 ze zm.) ; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz.U. 2020.410 ze zmianami); 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.2019.493 ze zmianami).

zarządzam, co następuje:
§ 1
1. W dniach od 18 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. Przedszkole prowadzi w swojej siedzibie
zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w reżimie sanitarnym dla zgłoszonych przez rodziców
dzieci.
2. Dla wszystkich wychowanków Przedszkola w terminie wymienionym w ust.1 nauczyciele
oraz terapeuci prowadzą zajęcia dydaktyczno – wychowawcze organizowane na
odległość/zdalnie.
§2
Dyrektor ustala (drogą mailową lub telefoniczną) z nauczycielkami tygodniowy zakres treści dla
poszczególnych oddziałów, uwzględniając w szczególności możliwości psychofizyczne
wychowanków, ich sytuację rodzinną, dostępność urządzeń w danej rodzinie oraz określa formy
kontaktu nauczyciela z rodzicami dzieci (telefonicznie lub mailowo).
§3
1. Nauczyciele weryfikują dotychczas stosowany program wychowania przedszkolnego tak, aby
dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość, realizacja odbywa się poprzez
materiały udostępnione przez nauczycielki drogą mailową lub na profilu społecznościowym
grupy (grupa zamknięta dla rodziców, nauczycielek tej grupy oraz dyrektora).
2. Monitorowanie postępów wiedzy i umiejętności dzieci oraz informowanie rodziców
o wynikach obserwacji podczas zajęć prowadzonych na odległość odbywa się na zasadach
określonych Zarządzeniu Nr 8/2020 Dyrektora PM 13 z dnia 31 marca 2020 r.
§4
W ramach zdalnego kształcenia specjalnego powołany dla dziecka posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego koordynator zespołu ds. realizacji indywidualnego programu
edukacyjno – terapeutycznego oraz nauczyciele specjaliści dostosowują sposoby oraz metody pracy do
potrzeb i możliwości wychowanków.

§5
Nauczyciele realizują zajęcia na odległość w ramach obowiązującego ich przed 12 marca 2020 r.
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz.
§6
1. Ustala się sposób odnotowywania frekwencji wychowanków korzystających z zajęć opiekuńczo
– wychowawczych w siedzibie placówki:
a) czarna kropka w dzienniku zajęć w dniu, kiedy dziecko jest obecne.
b) nieobecność
na
zajęciach
stacjonarnych
oznacza
się
ukośnikiem.
2. Ustala się sposób odnotowywania frekwencji wychowanków korzystających z zajęć
dydaktyczno – wychowawczych prowadzonych na odległość:
a) niebieska kropka w dzienniku zajęć.
b) nieobecności w przypadku braku udziału w zajęciach na odległość - nie oznacza się.
§7
Podanie do wiadomości i stosowania następuje poprzez: udostępnienie treści niniejszego zarządzenia
na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola oraz przesłanie drogą mailową na adresy nauczycieli.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Elżbieta Kmieć
dyrektor PM 13

