
 

Stąporków, dn. 16.10.2020 r. 

 

Zarządzenie Nr 16/2020 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

im. Stanisława Staszica w Stąporkowie 

z dnia 16.10.2020 r. 

 

w sprawie organizacji  nauki zdalnej i  hybrydowej 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica  

w Stąporkowie. 

 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 

zarządzam co następuje: 

§1 

1. Od 19 października 2020 r. obowiązują zmiany w funkcjonowaniu Szkoły do czasu 

obowiązywania strefy żółtej i czerwonej na danym terenie. 

 

§2 

1. W przypadku obowiązywania na  terenie powiatu  strefy czerwonej Szkoła przechodzi 

na tryb kształcenia na odległość. 

2. Dla uczniów którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą 

mogli się uczyć zdalnie w domu Szkoła organizuje im nauczanie stacjonarne lub zdalne 

w szkole ( z wykorzystaniem komputerów szkolnych). 

3. Zajęcia praktyczne realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub 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 metod i technik kształcenia na odległość. 

4. Nauczyciele powinni zweryfikować program nauczania tak, aby dostosować go do 

wybranej metody kształcenia na odległość. 

 

§3 

1. W wypadku obowiązywania na terenie powiatu strefy żółtej Szkoła przechodzi na tryb 

hybrydowy. 

2. Uczniów szkoły dzielimy na dwie grupy;  

grupa I : kl. 1 LO, kl. 1 T,  kl. 3 LO, kl. 3 T, kl. 4 T 

grupa II : kl. 2A LO, kl. 2B LO, kl. 2 TA, kl. 2 TB 



 

Grupy I i II będą uczęszczały do szkoły naprzemiennie co dwa tygodnie.  

Od 19.10.2020 r. grupa I będzie miała nauczanie stacjonarne w szkole zgodnie z planem 

lekcji, a grupa II nauczanie zdalne w domu on-line z wykorzystaniem Microsoft Teams. 

3. Dla uczniów którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą 

mogli się uczyć zdalnie w domu Szkoła organizuje im nauczanie stacjonarne lub zdalne 

w szkole (z wykorzystaniem komputerów szkolnych). 

4. Zajęcia praktyczne realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub 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 metod i technik kształcenia na odległość. 

5. Nauczyciele powinni zweryfikować program nauczania tak, aby dostosować go do 

wybranej metody kształcenia na odległość. 

 

§4 

1. O aktualnym trybie pracy wychowawcy informują uczniów i ich rodziców za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

2. Wszystkie aktualne informacje dotyczące trybu pracy szkoły przekazywane są na bieżąco 

uczniom i ich rodzicom poprzez stronę internetową Szkoły lub szkolnego Facebooka. 

§5 

1. Nauczyciele pracują zgodnie ze swoim planem lekcji. 

2. Jeżeli Szkoła znajduje się w strefie żółtej wówczas nauczyciele część  godzin prowadzą 

stacjonarnie, a część godzin zdalnie. 

3. Jeżeli Szkoła znajdzie się w strefie czerwonej wówczas część godzin przedmiotów 

zawodowych oraz zajęcia z uczniami ze względu na ich niepełnosprawność oraz warunki 

domowe będzie odbywała się w Szkole, natomiast pozostałe godziny będą realizowane 

zdalnie. 

4. Jeżeli nauczyciel w danym dniu lub w części dnia ma tylko godziny nauczania zdalnego 

wówczas może je wykonywać z domu z wykorzystaniem własnego sprzętu  i Internetu,  

pod warunkiem że posiada takowy. Szkoła nie ponosi kosztów wykorzystanego Internetu 

, prądu i amortyzacji sprzętu. 

5. Jeżeli nauczyciel nie chce korzystać z prywatnego sprzętu, prądu i Internetu wówczas 

zajęcia zdalne prowadzi ze Szkoły z wykorzystaniem sprzętu i Internetu szkolnego. 

6. Jeżeli nauczyciel wykonuje pracę zdalną z domu wówczas otrzymuje polecenie pracy 

zdalnej oraz wypełnia Ewidencję czynności pracy zdalnej od…..do…. 

 

§6 

Zarządzenie wchodzi z dniem 16.10.2020 r. 

 

 

Hanna Rzepka 



Dyrektor Szkoły 
 


