
ZARZĄDZENIE SZ – 0116.15.2020 

Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie w sprawie organizacji pracy szkoły 

– zajęcia w okresie czasowego ograniczenia zajęć stacjonarnych 

 z dnia 24 października 2020 r. 
Dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie w związku z wprowadzeniemw Polsce czasowego 

zawieszenia zajęć stacjonarnych Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

zarządza, co następuje:  

§ 1. 1. Z dniem 24 października do niedzieli 8 listopada 2020 roku w szkole wprowadza się czasowe ograniczenie zajęć 

stacjonarnych. Ograniczenie polegać będzie na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  

na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. 

1.2. Zajęcia lekcyjne w klasach specjalnych, rewalidacja indywidualna i zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

będą prowadzone stacjonarnie, przy czym dopuszcza się zmianę organizacji tych zajęć z zachowaniem ogólnego ich 

wymiaru w okresie wskazanym w punkcie 1.  

1.3. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów oddziałów specjalnych oraz dostęp do biblioteki szkolnej  

dla wszystkich uczniów. 

1.4. Ograniczenie funkcjonowania szkoły nie dotyczy internatu, który jest dostępny dla wychowanków, również do pracy 

zdalnej w miejscu jego funkcjonowania. 

1.5. W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi 

pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

1.6. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia w uzgodnieniu  

z kierownikiem szkolenia praktycznego realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego 

przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź 

zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego. 

1.7. Stacjonarnie będą prowadzone zajęcia w kl. I i II technikum z zakresu kształcenia zawodowego organizowane  

w formie zajęć praktycznych, dla których nauczyciele wskażą brak możliwych do realizacji efektów kształcenia  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez modyfikację programów nauczania. Organizacja tych 

zajęć będzie określona odrębnym planem zajęć.  

1.8. W klasach I i II technikum zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych 

prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu 

nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod  

i technik. W przypadku wprowadzenia znaczących zmian w programie nauczania, nauczyciel prowadzący te zajęcia 

niezwłocznie przedkłada zmiany do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. 

§ 2.1. Nauczyciele realizują zajęcia zdalne lub stacjonarne w sali przypisanej w planie lekcji. 

2.2. Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela może wydać polecenie pracy zdalnej poza miejscem świadczenia pracy. 

2.3. Zajęcia stacjonarne odbywają się zgodnie z planem lekcji, z nauczycielem przedmiotu według harmonogramu 

zgodnie ze Statutem Szkoły oraz procedurami bezpieczeństwa.  

2.4. Zajęcia zdalne odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

2.5. Nauczyciele logują się do dziennika elektronicznego, wpisują tematy lekcji i frekwencję (oznaczenie „NZ”) zgodnie 

z jego tygodniowym wymiarem zajęć. 

2.6. Uczeń potwierdza swoją obecność, zgłaszając/logując się na platformie Moodle https://nauka.zsczarnkow.edu.pl/ 

lub w sposób uzgodniony z nauczycielem. 

2.7. Uczniowie i ich rodzice będą informowani o postępach w nauce i ocenach za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego Vulcan. 

2.8. Konsultacje z nauczycielami i dyrekcją odbywają się za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan oraz platformy 

Moodle. 

2.9. Psycholog i pedagog szkolny oraz doradca zawodowy realizują swoje zadania zgodnie z planem pracy, komunikując 

się z rodzicami i uczniami zdalnie. 

§ 3.1. Realizacja nauczania indywidualnego zostanie dostosowana do wniosków rodziców.  

3.2. W zajęciach zdalnych mogą brać udział uczniowie realizujący nauczanie domowe.  

§ 4. 1. Nauczyciele w szkole zaocznej wpisują słuchaczom realizującym zajęcia zdalnie oznaczenie „NZ”.  

4.2. Listę obecności słuchacza na zajęciach zdalnych potwierdza nauczyciel uczący na papierowej liście wpisem „NZ”.  

4.3. Przekazanie materiałów wraz z dostępem nauczyciela dla słuchaczy poprzez platformę Moodle w terminie zajęć 

zdalnych następuje w czasie określonym przez plan zajęć. 

§ 5. Nauczyciel realizujący zajęcia w szkole zaocznej i na kwalifikacyjnych kurach zawodowych w formie zdalnej, może 

prowadzić zajęcia poza szkołą, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją szkoły. 

§ 6. 1. Zobowiązuje się wychowawców klas i opiekunów oddziałów do przekazania informacji niezbędnych do wdrożenia 

nauczania zdalnego rodzicom, uczniom i słuchaczom. 

6.2. Zobowiązuje się nauczycieli prowadzących zdalnie zajęcia przy pomocy platformy Moodle do przypisania uczniów 

do swoich kursów, komunikowania się z uczniami celem udzielenia pomocy w korzystaniu ze stosowanych metod  

i technik kształcenia na odległość, dostępności systemu informatycznego i monitorowania ich pracy na platformie. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24.10.2020 roku i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.  

§ 8. Traci moc Zarządzenie SZ – 0116.14.2020. 

 

Dyrektor szkoły. Jan Ireneusz Palacz 

https://nauka.zsczarnkow.edu.pl/

