4 marca 2020
4 marca gościem naszych uczniów
był pan Damian Kurasz, znany muzyk,
gitarzysta, aktualnie współpracujący m.in.
z wokalistą Michałem Szpakiem. Pan
Damian ma na koncie liczne nagrody
muzyczne.
Bardzo
interesująco
opowiedział nam o swojej karierze i zagrał
kilka utworów na gitarze. Z
panem
Damianem Kuraszem wystąpili także nasi
uczniowie: Radek Kozak (kl. VI) oraz Ola
Jakubowska (kl. VIII).

5 marca 2020
Drużyna chłopców z klasy VIII zajęła piąte miejsce w Siatkówce Chłopców „Igrzyska
Młodzieży Szkolnej”.

5 marca 2020
Wędrując „Śladami polskich legend” uczniowie uczestniczący w zajęciach dotarli
do miejscowości Mikołajki, z którą związane jest podanie pt. „Król Sielaw”. Dzieci
poznały treść legendy, pokazały na mapie Polski region i miasto, w którym toczy się
akcja utworu. Następnie wykonały z kartonu i kolorowego papieru piękne ryby.

5 marca 2020
W lutym uczniowie klas piątych wzięli udział w szkolnym etapie Konkursu
Biblijnego dla dzieci szkół podstawowych Diecezji Rzeszowskiej pt. „Eucharystia daje
życie” na podstawie Ewangelii według św. Marka. Konkurs organizowany jest przez
Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej pod patronatem
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
5 marca pani Katechetka Anna Borowik podsumowała etap szkolny, wręczyła
dyplomy oraz nagrody. Najlepsze wyniki osiągnęli: Maja Sikora (kl. Vb), Adrian
Mucha (kl. Va) oraz Piotr Sobczak (kl. Va).

5 marca 2020
Tego dnia w szkolnej bibliotece pierwszoklasiści z zainteresowaniem obejrzeli
przedstawienie przygotowane przez uczniów z klasy II a, następnie zostali uroczyście
pasowani na czytelników.

5 marca 2020
12 marca obchodzony jest Dzień Matematyki.
Z tej okazji pani Agnieszka Solecka
zorganizowała zajęcia kreatywne w klasie VII.

6 marca 2020
Uczniowie klasy VIII zajęli
pierwsze miejsce w Powiatowym
Konkursie Teatralnym „Spotkania
Teatralne u Norwida”. Konkurs
zorganizowało
III
Liceum
Ogólnokształcące w Rzeszowie pod
honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Marzec 2020
W marcu w klasie Ib zorganizowano konkurs plastyczny na najładniejszą ilustrację do
wybranego wiersza Jana Brzechwy. Uczniowie mieli za zadanie przeczytać dziesięć wierszy, a
następnie wykonać rysunek do utworu, który im się najbardziej spodobał. W konkursie wzięło
udział 11 uczniów. Jury w składzie: p. Renata Soboń, p. Agnieszka Solecka, p. Agnieszka
Fryzeł postanowiło przyznać następujące nagrody:
I miejsce - Julia Gawdzis
II miejsce - Bruno Kustra
III miejsce - Julita Błahuta
Wyróżnienia:
Szymon
Bojarski,
Alicja
Motowidełko, Kacper Bawelski, Miłosz Hardyl,
Aleksandra Bielak, Maja Kukuryk, Milena
Tomczak,.
Specjalne wyróżnienie zdobył Wiktor Zarzyczny
za przygotowanie prezentacji multimedialnej na
temat życia i twórczości Jana Brzechwy.

11 marca 2020
Dwaj uczniowie z klasy VII – Maciej Sierżęga i
Mateusz Sikora – wzięli udział w półfinale krajowym
Europejskiego Quizu Finansowego. Organizatorem
konkursu był Warszawski Instytut Bankowości, a
szkolnym koordynatorem –pani Monika Grędziak.

12 marca 2020 - 25 marca 2020
11 marca ogłoszono w całym kraju decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu
zajęć w placówkach oświatowych na terenie Polski. Decyzja ta ma związek z pandemią
koronawirusa. Przerwa w zajęciach dydaktycznych ma potrwać dwa tygodnie, do 25 marca.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w
przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje
czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i
placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą
prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji
Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się
koronawirusa.
Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i
odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja
epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw.
specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo
ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.





Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą
odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych (w tym szkół policealnych oraz szkół
dla dorosłych) nie przychodzą do szkół;
od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i
szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i
obsługi normalnie świadczą pracę;











poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki.
Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i
nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej
pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące emateriałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i
MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez
System Informacji Oświatowej.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na
podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach 12 i 13 marca br. nauczyciele
zobowiązani są do prowadzenia zajęć opiekuńczych. Ponieważ od 16 marca br. uczniowie
nie uczęszczają na zajęcia, nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły i są w
gotowości do wykonywania pracy.
Do decyzji dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki należy zarówno decyzja o organizacji
pracy nauczycieli w okresie zawieszenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej, jak i sposobie realizacji gotowości do pracy.
W trakcie zawieszenie zajęć, pracownicy administracji i obsługi szkolnej świadczą pracę. To
dyrektor szkoły decyduje o organizacji ich pracy.
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek są obowiązani do świadczenia pracy. W tym
okresie nie prowadzą zajęć dydaktycznych, lecz realizują inne zadania wynikające z
zajmowanego stanowiska.
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób,
które kaszlą i kichają.
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym
telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjnozakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani
konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.
Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

25 marca- 10 kwietnia 2020
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji narodowej
nowelizujące rozporządzenie MEN z 11 marca „w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19”. Ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i
przedszkoli potrwają do 10 kwietnia. Od 25 marca placówki te będą zobowiązane
jednak prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 492).

ROZPORZĄDZENIE
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
Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19]
W rozporządzeniu 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. poz. 493) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Organy prowadzące jednostki systemu oświaty mogą użyczyć sprzęt niezbędny do
realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputer (zestaw
komputerowy), laptop albo tablet. Do użyczenia stosuje się przepisy art. 710–719 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495).
4. Organ prowadzący może upoważnić do dokonania czynności, o której mowa w ust. 3,
dyrektora danej jednostki systemu oświaty.”

Marzec 2020
W związku z przedłużającą się przerwą w działalności szkół 25 marca rozpoczęło
się nauczanie zdalne, tzn. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Oprócz zajęć lekcyjnych zajęcia zdalne zaproponowała swoim podopiecznym szkolna
świetlica, umieszczając na stronie internetowej propozycje aktywności dla dzieci.

Zdalna świetlica kronika wydarzeń:
1. Założenie strony internetowej świetlicy – 16 marca 2020 r.
Na stronie świetlicy pojawiły się propozycje aktywności dla dzieci. Można rozwiązywać
łamigłówki, ćwiczyć talent muzyczny poprzez śpiew zaproponowanych piosenek,
dostępne są kolorowanki i pomysły na prace plastyczne, Dla małych kucharzy znajdzie
się garść przepisów do wypróbowania i kilka wskazówek dotyczących zdrowego
odżywiania. Dla rodziców też znajdzie się kilka przydatnych informacji i
wskazówek. Dla chętnych kinomaniaków przed każdym weekendem udostępnimy
również filmy dla dzieci.
Dzieci mogą się pochwalić swoją pracą, wysyłając zdjęcia, które są udostępniane w
GALERII na stronie świetlicy. Znajdują się tam również przepiękne prace konkursowe,
które, niestety, z racji epidemii nie mogły wziąć w nich udziału.
2. Akcja udekoruj okno – dekoracja wielkanocna – praca Darii Kowal kl 2b
Dzieci miały za zadanie wykonać zdjęcie wielkanocnej dekoracji okna.
3. Pani pedagog Magda Szostek co kilka dni umieszcza wskazówki dla dzieci i rodziców
dotyczące zdalnej nauki.
4. Konkurs „Najpiękniejsza budowla z klocków”, który od kilku lat jest organizowany
przez świetlicę odbył się również w tym roku. Chłopcy rozpoczęli zaciętą rywalizację o
tytuł najpiękniejszej budowli. Wszystkie pracy były przepiękne i bardzo pomysłowe,
jednak jury musiało wybrać zwycięzców. W galerii na stronie internetowej
zorganizowano głosowanie na najlepszą pracę - nagrodę internautów otrzymał
Jacek Skimina z klasy IIa.

Marzec 2020
Zdalną pracę rozpoczęła również szkolna biblioteka. Na stronie internetowej
szkoły założono zakładkę „Wirtualna biblioteka szkolna”.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

14 kwietnia – 26 kwietnia 2020
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia w szkole zostają
zawieszone do 26 kwietnia 2020 roku. W dniu 10 kwietnia b.r. Minister Edukacji
Narodowej podpisał zmiany w rozporządzeniu z 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. Zmiany dotyczą m.in. egzaminów zewnętrznych oraz rekrutacji do szkół w
bieżącym roku szkolnym.

Przypomnijmy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, zmieniliśmy przepisy,
dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
szkół i placówek oświatowych. Określiliśmy również zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy
możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym
nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.
Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem
Organizując kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez
uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie
kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer,
telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.
Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając
m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości
psychofizyczne ucznia. Dyrektor określa też formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.
Sposoby realizowania kształcenia na odległość
Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez
nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w szczególności
platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także
emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.
W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania
rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kwiecień 2020
Mimo zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkole nasz dwumiesięcznik „To i Owo” został
wydany bez przeszkód. Redaktorzy w sposób zdalny przesyłali swoje materiały. Było ich tak wiele, że
189. numer gazetki liczył aż 16 stron! Nie zabrakło w nim wiadomości związanych z koronawirusem,
a znakiem obecnego czasu jest „Baśń o wirusie” napisana przez Kacpra Zarzycznego z klasy IV.
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BAŚŃ O WIRUSIE
Dawno, dawno temu żył chłopiec o imieniu Mikołaj.
Mieszkał wraz z rodzicami w małej chatce pod lasem, daleko od
zamku. Rodzina była biedna i nie miała dostępu do informacji
ze świata zewnętrznego. Żyła skromnie, ale bardzo się kochała.
Mikołaj posiadał ogromny talent muzyczny, któremu poświęcał
każdą wolną chwilę. Chłopiec całe dnie pomagał tacie w
gospodarstwie, a wieczorami grał i śpiewał swoim rodzicom.
Pewnego dnia obok ich domu przejeżdżał kupiec, który
zabłądził, szukając lekarza dla swojego chorego syna. Mama
wskazała mu drogę i mężczyzna pojechał dalej. Wieczorem
mama Mikołaja bardzo źle się poczuła, miała wysoką gorączkę i
mocno kaszlała. Z godziny na godzinę było coraz gorzej. Rano po pomoc do miasteczka pojechał tata. Tam
dowiedział się, że w królestwie panuje wirus, który zabił już wiele osób. Władca ogłosił, że ten, kto
przyniesie lekarstwo, otrzyma najpiękniejszy dom w królestwie.
Tata wrócił więc do domu ze smutną wiadomością, którą przekazał
rodzinie. Mikołaj bardzo bał się o swoją mamę. Myślał przez całą noc, co
mógłby dla niej zrobić. Rano wyruszył do króla, któremu obiecał, że
uczyni wszystko, by znaleźć lekarstwo dla mamy i innych chorych ludzi.
Przypomniał sobie, że jego babcia opowiadała mu
o
czarownicy, która mieszkała w lesie i miała nadprzyrodzone moce.
Umiała wyczarować lekarstwo, ale jego cena była bardzo wysoka,
bowiem czarownica
w zamian za eliksir odbierała talenty.
Mikołaj, mimo że bardzo kochał muzykę i była ona jego wielką
pasją, nie wyobrażał sobie życia bez swojej ukochanej mamy. Bez
wahania wyruszył więc w daleką drogę do
domku w lesie, gdzie mieszkała czarownica.
Gdy zobaczyła chłopca, była zaskoczona, że
chce oddać swój jedyny talent za eliksir,
który pomoże nie jemu, a innym ludziom.
Na drugi dzień Mikołaj otrzymał lekarstwo,
które zaniósł swojej mamie, a następnie
podarował je królowi dla wszystkich
chorych poddanych.
Król ucieszył się i dotrzymał danego słowa. Mikołaj wraz z rodzicami
zamieszkał w pięknym domu. Wszyscy byli mu bardzo wdzięczni za jego
poświęcenie. W ramach podziękowania chłopiec otrzymał jeszcze jeden piękny
podarunek, a był nim malutki skowronek. Ptaszek całymi dniami śpiewał
radośnie, umilając czas wszystkim sąsiadom, a przede wszystkim Mikołajowi i
jego rodzinie.
Od tej pory wszyscy żyli w zdrowiu długo i szczęśliwie.
Kacper Zarzyczny, kl. IV
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