KONCEPCJA PRACY
BURSY SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH W ŁODZI
W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI
Informacje ogólne
§ 1. 1. Koncepcja pracy Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi, zwana dalej koncepcją, określa
zasady prowadzenia działalności przez placówkę, wypełnianie obowiązków przez nauczycieli
wychowawców Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi wynikających z realizacji art. 42 ust. 2
ustawy – Karta Nauczyciela oraz zadania Dyrektora Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki.
2. Podstawami prawnymi opracowania koncepcji są: ustawa z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), rozporządzenie 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. z 2020 r., poz. 410 z późniejszymi zmianami) oraz 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493).
3. Ilekroć w koncepcji jest mowa o:
1) bursie – należy przez to rozumieć Bursę Szkół Artystycznych w Łodzi;
2) dyrektorze bursy – należy przez to rozumieć Dyrektora Bursy Szkół Artystycznych
w Łodzi;
3) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli wychowawców Bursy Szkół
Artystycznych w Łodzi;
4) pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników Bursy Szkół Artystycznych
w Łodzi niebędących nauczycielami.
Wstęp
§ 2. 1. Bursa zapewniała opiekę wychowankom w dniach 12 – 13 marca 2020 r.
2. Od dnia 16 marca 2020 r. działalność opiekuńczo – wychowawcza bursy została
ograniczona jedynie w odniesieniu do bezpośredniego prowadzenia zajęć przez nauczycieli
z wychowankami.
3. Dyrektor bursy wydał stosowne zarządzenie, w którym ustalił organizację pracy bursy
w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania, w tym pracę nauczycieli
i pracowników (zarządzenie stanowi załącznik do niniejszej koncepcji).
4. W wyznaczonych terminach, z zachowaniem zasad pełnego bezpieczeństwa, umożliwiono
wychowankom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) odbiór podręczników/książek/rzeczy
osobistych.
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Organizacja pracy bursy dotycząca realizacji obowiązków nauczycieli wynikających
z art. 42 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na czas czasowego ograniczenia
funkcjonowania placówki
§ 3. 1. Nauczyciele są zobowiązani do realizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych
na rzecz wychowanków, innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych bursy,
uwzględniających potrzeby, zainteresowania i możliwości wychowanków, w tym zadań
wynikających z obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 – 7 oraz zajęć i czynności
związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
2. Nauczyciele są zobowiązani do udzielania wychowankom wszechstronnej pomocy
i wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i instrumentalnego.
3. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i potrzebą zmiany dotychczasowych
metod/technik oraz form pracy z wychowankami, w tym wprowadzeniem pracy zdalnej,
do obowiązków nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania bursy należy
w szczególności:
1) nawiązywanie kontaktów e-mailowych lub telefonicznych z wychowankami,
nad którymi nauczyciel sprawuje szczególną opiekę;
2) nawiązywanie kontaktów z wychowankami na portalach społecznościowych;
3) przekazywanie wychowankom aktualnych informacji o obecnej sytuacji związanej
z koronawirusem, o bezpiecznych zachowaniach podczas epidemii, itp.;
4) udostępnianie wychowankom materiałów, w tym własnych opracowań, dotyczących
radzenia sobie ze stresem, technik relaksacyjnych, gimnastyki mózgu
(wg P. Dennisona), itp., a także linków do stron polecanej lektury;
5) proponowanie wychowankom interesujących form spędzania czasu wolnego,
np. inicjowanie konkursów plastycznych, fotograficznych, literackich, kulinarnych,
itp.;
6) zamieszczanie na stornie internetowej bursy w zakładce Dla rodziców/wychowanków
KORONAWIRUS wszelkich informacji, opracowań, prezentacji multimedialnych oraz
innych materiałów przydatnych wychowankom;
7) udzielanie pomocy w nauce chętnym wychowankom.
4. Nauczyciele dokumentują realizację zajęć i czynności, o których mowa w ust. 1,
przekazując cotygodniową informację dyrektorowi bursy wraz z załączonymi treściami
opracowań, prezentacjami multimedialnymi, adresami linków do konkretnych stron,
informacjami o samokształceniu, itp., a także informacje o ilości rozmów w formie e-mail
czy w formie telefonicznej przeprowadzonych z wychowankami.
Zadania dyrektora bursy związane z realizacją przez nauczycieli obowiązków
wynikających z art. 42 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela
§ 4. 1. Dyrektor bursy sprawuje nadzór pedagogiczny nad właściwą realizacją zadań
podejmowanych przez nauczycieli, wynikających z obowiązków określonych w 42 ust. 2
ustawy – Karta Nauczyciela.
2. Do zadań dyrektora bursy, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:
1) udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia nauczycielom w zakresie realizacji
obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1;
2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami;
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3) ustalanie zakresu i treści materiałów/opracowań przekazywanych wychowankom;
4) monitorowanie działań podejmowanych przez nauczycieli w zakresie samokształcenia
i doskonalenia zawodowego;
5) pozyskiwanie informacji od nauczycieli o zrealizowanych zadaniach,
dokumentowanie ich oraz opracowywanie bieżących raportów.
3. Dyrektor bursy jest zobowiązany do zaplanowania działań związanych z przygotowaniem
bursy do ponownej pracy poprzez:
1) przeprowadzenie badania ankietowego wśród wychowanków dotyczącego ich
funkcjonowania po sytuacji kryzysowej;
2) przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i wychowanków w zakresie interwencji
kryzysowej;
3) zorganizowanie spotkania dla nauczycieli i wychowanków ze specjalistami (lekarz,
przedstawiciel Sanepidu) na temat przestrzegania bezpieczeństwa po stanie epidemii.
Postanowienia końcowe
§ 5. Koncepcja wchodzi w życie z dniem 20 marca 2020 r. Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora
Bursy Szkół Artystycznych w Łodzi.
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