Zarządzenie nr 10/2020
z dnia 24.03.2020r
Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Częstochowie
w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie:
- Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19; art. 30 b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz
art. 81 Kodeksu Pracy
zarządzam:
§1
Zobowiązuje wszystkich nauczycieli od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu dzieci do przedszkola, do organizacji
zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość.
W ramach tego zobowiązania proszę o podjęcie następujących działań:
1) Nawiązanie kontaktu z rodzicami i w porozumieniu z nimi oraz dyrektorem przedszkola
ustalenie możliwej formy pracy zdalnej.
2) Zamieszczania materiału dydaktycznego zgodnego z podstawą programową programem
wychowania przedszkolnego i tygodniowego planu zajęć, materiałów prezentowanych
w programach publicznej telewizji i radiofonii, jak również innych materiałów edukacyjnych
na stornie internetowej przedszkola oraz innych komunikatorach społecznościowych
ustalonych z rodzicami i dyrektorem przedszkola.
3) Materiały mają być dostosowane do realizacji w warunkach domowych i nie mogą wymuszać
od rodziców zakupu materiałów, pomocy.
4) Nauczyciele będą dostępni dla rodziców w ustalonych przez nich środkach komunikacji
lub w ustalonym indywidualnie czasie z rodzicem.
5) Nauczyciele zobowiązani są dokumentować proces realizacji nauczania zdalnego w postaci
raportów tygodniowych z wyszczególnieniem każdego dnia pracy.
6) Nauczyciele przedstawiają dyrektorowi przedszkola pisemne raporty tygodniowe (drogą
mailową) z realizacji zdalnego nauczania za okres objęty rozporządzeniem MEN.
7) W razie potrzeby dyrektor przedszkola może wyznaczyć nauczycielom inne dodatkowe
zadania w zakresie ich obowiązków służbowych.
§2
Na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy jednostki wprowadzenie obowiązku pracy
rotacyjnej dla pracowników administracji i obsługi zgodnie z harmonogramem.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-) mgr Aleksandra Nocuń
(dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 7)

