Żagań, dnia 17 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Dyrektora PSM I i II stopnia w Żaganiu
w sprawie realizacji zadań Szkoły z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
§1
1. W okresie od 20 grudnia 2021 r. do 09 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne realizowane są
z wykorzystaniem dostępnych metod i technik kształcenia na odległość według dotychczasowych
zatwierdzonych w szkole planów zajęć z przedmiotów ogólnomuzycznych, zajęć zbiorowych
i indywidualnych za pośrednictwem platformy Microsoft Teams oraz innych komunikatorów
internetowych.
§2
1. Nadzór, koordynacja i monitorowanie:
1) dyrektor PSM I i II stopnia w Żaganiu, w porozumieniu z kierownikami sekcji nadzoruje
realizację zadań szkoły z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość lub innego
sposobu realizacji tych zadań w nauczaniu przedmiotów ogólnomuzycznych, zajęć zbiorowych
i indywidualnych.
§3
1. Nauczyciele przedmiotów artystycznych realizowanych indywidualnie, przedmiotów
ogólnomuzycznych oraz zajęć zbiorowych, prowadzą zajęcia według dotychczasowego
zatwierdzonego planu lekcji.
2. Nauczyciele na bieżąco dokumentują przebieg nauczania w dzienniku elektronicznym MobiReg.
3. Nauczyciele mogą prowadzić nauczanie zdalne z budynków szkoły przy ul. Żelaznej 1, korzystając
ze sprzętu komputerowego szkoły.
4. Nauczyciele, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od 20 grudnia 2021 r. do 09
stycznia 2022 r. zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z dyrektorem szkoły
telefonicznie, drogą mailową lub z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji
elektronicznej.
5. Nauczyciele na bieżąco monitorują postępy, wiedzę i umiejętności uczniów, informują uczniów lub
rodziców/opiekunów o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
§4
W okresie od 20 grudnia 2021 r. do 09 stycznia 2022 r. uczniowie nie mogą przebywać na terenie
szkoły.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2021 r.

