Komunikat specjalny nr 1 wydany w dniu 23 marca 2020r.
do zarządzenia nr 3/12/03/2020 Dyrektora Przedszkola w Kamionkach z dnia 12 marca 2020r.

W sprawie: wprowadzania nowych regulacji prawnych kształcenia na odległość.

1. W dalszym ciągu zobowiązuję Panie nauczycielki do prowadzenia pracy zdalnej i realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Jednocześnie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie dziecka zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie ich, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci.
2. Proszę o zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi kształcenia na odległość https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-nowe-regulacje-prawne" https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-nowe-regulacje-prawne.
Ponadto każdy nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu (www. epodreczniki.pl).
3. Proszę w swoich kontaktach z rodzicami zorientować się, czy wszyscy mają dostęp do komputera i mogą pracować zdalnie.
4. Proszę o założenie folderów z propozycjami wysłanych zajęć w celu dokumentowania własnej pracy oraz do skorzystania z możliwości zdalnego samodoskonalenia w zaistniałej sytuacji.
5. W przedszkolu prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, a zatem zobowiązuję specjalistów prowadzących w/w zajęcia do przesyłania zadań dla dziecka zgodnych z opracowanym IPET-em. Zadania proszę wysyłać na indywidualny adres e’mailowy rodziców dziecka objętego zajęciami.
6. Proszę wszystkich nauczycieli, aby w pracy zdalnej również uwzględnili dzieci objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Proszę o wysyłanie zadań oraz ofert tym dzieciom. Propozycje te proszę przesyłać indywidualnie do rodzica – e’maile są dostępne u nauczycieli wychowawców grup.
 




Kamionki dn. 23.03.2020r.

							…………………………………………
							……………………………….………..
							…………………………………………
								(dane pracownika)

POLECENIE PRACY ZDALNEJ

	Na mocy art. 3 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374) polecam świadczenie pracy w sposób zdalny, tj. poza siedzibą zakładu pracy w okresie od dnia 23.03.2020r. do dnia 10.04.2020r.
Jednocześnie proszę o wdrożenie następujących procedur pracy zdalnej:
	ustala się, że miejscem wykonywania pracy zdalnej, będzie miejsce zamieszkania pracownika, tj. …………………………………………………………...,

pracownik porozumiewa się z pracodawcą i współpracownikami drogą elektroniczną (e-mail), a także telefonicznie za pomocą sieci komórkowej,
pracownik jest w godzinach pracy zobowiązany do utrzymywania technicznej gotowości przynajmniej jednej drogi komunikowania z pracodawcą i współpracownikami,
fakt pracy w danym dniu będzie odnotowany poprzez zalogowanie się i umieszczenie propozycji zadań do pracy dla dzieci i rodziców na stronie internetowej przedszkola,   
w przypadku braku możliwości zalogowania się na stronie, pracownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie pracodawcę,
	pracodawca i pracownik zobowiązują się do przekazywania zadań, wzajemnej komunikacji i przekazywania informacji merytorycznych oraz do organizowania procesu pracy w sposób umożliwiający przestrzeganie norm czasu pracy określonych w kodeksie pracy, a w szczególności prawa pracownika do 11 godzinnego odpoczynku dobowego oraz średnio 5-dniowego tygodnia pracy.



………………………….………			………………………………………………

Data i podpis pracownika	Podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń 
                                                                 w imieniu pracodawcy

























