
 

ZARZĄDZENIE SZ – 0116.14.2020 

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

szkoły – zajęcia hybrydowe i zajęcia zdalne z dnia 18 października 2020 r. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie w związku z wprowadzeniem zasad kształcenia 

hybrydowego w strefie żółtej oraz po konsultacji z PSSE w Czarnkowie zarządza, co następuje:  

§ 1. Z dniem 17 października 2020 roku w szkole wprowadza się nauczanie hybrydowe.  
 

§ 2.1. Nauczyciele realizują zajęcia w formie stacjonarnej i zdalnej z sali lekcyjnej przypisanej w planie 

zajęć.  

2.2. Nauczanie zdalne nie obejmuje zajęć praktycznych realizowanych w zakładach pracy.  

2.3. W klasach Technikum: 2E4, 2R4, 2L4, 2M4, 2TM, 2I4 wszyscy uczniowie realizują zajęcia zdalne 

od 19 do 30 października 2020 roku. 

2.4. W klasach Branżowej Szkoły I Stopnia: 1c, 2g, 3b, 3e wszyscy uczniowie realizują zajęcia zdalne  

od 19 do 30 października 2020 roku. 
 

§ 3.1. W szkole dziennej zajęcia hybrydowe będą realizowane od 19 października 2020 roku  

z wyłączeniem klas wymienionych w § 2.3 i § 2.4, które realizują zajęcia zdalne. 

3.2. Nauczyciele w systemie tygodniowym realizują zajęcia stacjonarne z połową uczniów oddziału według 

planu zajęć.  Od 19 do 23 października 2020 do roku w systemie stacjonarnym zajęcia realizują uczniowie  

z numerami nieparzystymi, od 26 do 30 października 2020 r. zajęcia realizują uczniowie z numerami 

parzystymi. Wychowawca klasy uczniom, którzy realizują zajęcia zdalnie wpisuje w dzienniku oznaczenie 

„nz”.  

3.3. Nauczyciel zobowiązany jest przekazać materiały z przeprowadzonej lekcji w formie stacjonarnej 

elektronicznie uczniom, którzy realizują zajęcia w formie zdalnej przez ucznia w danym dniu. 

3.4. Realizacja nauczania indywidualnego zostanie dostosowana do wniosków rodziców.  

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

3.6. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego w formie zdalnej przekazuje do realizacji 

tematykę z edukacji zdrowotnej metodą projektową.  

3.7. Organizacja zajęć rewalidacji i zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej zostaje dostosowana  

do rozliczenia w okresie dwutygodniowym, z uwzględnieniem braku obowiązku przyjazdu do szkoły  

w danym tygodniu. 
 

§ 4.1. W szkole zaocznej zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej i zdalnej od 17 października 2020 

roku. 

4.2. Nauczyciele w szkole zaocznej realizują zajęcia według harmonogramu zjazdów w systemie 

stacjonarnym w piątki, w soboty realizowane jest kształcenie zdalne. Nauczyciel uczący wpisuje słuchaczom 

realizującym zajęcia zdalnie oznaczenie „nz”. Nauczyciele w szkole zaocznej realizują zajęcia w formie 

stacjonarnej z sali lekcyjnej przypisanej w planie zajęć. Listę obecności słuchacza na zajęciach zdalnych 

potwierdza nauczyciel uczący na papierowej liście wpisem „nz”.  

4.3. Przekazanie materiałów wraz z dostępem nauczyciela dla słuchaczy 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. Zobowiązuje się wychowawców klas i opiekunów oddziałów do przekazania informacji rodzicom, 

uczniom i słuchaczom. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18.10.2020 roku i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej 

szkoły.  

§ 8. Traci moc Zarządzenie SZ – 0116.13.2020 z 16.10.2020 r. 


