
Zarządzenie nr 14/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie
z dnia 27 listopada 2020 r.

Działając na podstawie:
rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 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. 2087)

zarządzam co następuje:
  1. Wydłuża się od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. czasowe ograniczenie funkcjonowania
szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla wszystkich
uczniów.
  2.  Od dnia 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. wprowadza się organizację realizacji zadań
szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie zobowiązani są do:

a) obowiązkowego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach organizowanych zdalnie przez
szkołę. W przypadku trudności z dostępem do komputera, tabletu lub telefonu z dostępem do Internetu
fakt ten należy zgłosić do wychowawcy klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych
materiałów;

b) do łączenia się do zdalnych zajęć z poszczególnych przedmiotów poprzez komunikator
DISCORD lub inne uzgodnione narzędzia elektroniczne;

c) systematycznego logowania się do dziennika elektronicznego;
d) w przypadku niemożności uczestniczenia w lekcji on-line, należy zapoznać się

z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnić materiał i zadania jak w przypadku
nieobecności na lekcjach stacjonarnych.
  3. W okresie od 30 listopada 2020 r. – 3 stycznia 2021 r. obowiązuje dotychczasowy plan zajęć
lekcyjnych, tematy i frekwencję nauczyciele dokumentują w dzienniku elektronicznym.
  4. Zgodnie z planem prowadzone będą zajęcia nauczania indywidualnego, zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w grupie do 5 uczniów.
  5. Szczegółowe zasady organizacji szkoły w okresie od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.,
stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.

                                                                                               Dyrektor ZSO w Wąbrzeźnie
                                                                                                     Aleksander Czarnecki

Załącznik nr 1 do zarządzenia 14/2020/2021

Organizacja szczegółowa pracy ZSO w Wąbrzeźnie w sytuacji czasowego
ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19, w tym zasady
organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

1. Zajęcia w trybie pracy zdalnej realizowane są za pomocą komunikatora Discord,
dziennika elektronicznego, a w szczególnych przypadkach za pomocą innego
komunikatora uzgodnionego pomiędzy nauczycielem a uczniami.
2. Za zgodą uczestniczących uczniów, w trybie pracy zdalnej realizowane są



organizowane przez szkołę zajęcia edukacyjne w ramach projektów „Przez naukę do
sukcesu II” i „Przez naukę do sukcesu III” .
3. Konkursy i olimpiady przedmiotowe i interdyscyplinarne na etapie szkolnym mogą
być przeprowadzane w sposób stacjonarny przy zachowaniu zasad obowiązującego
reżimu sanitarnego.
4. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach zdalnych w odniesieniu do
ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:

a) nie należy udostępniać danych dostępowych osobom trzecim,
b) należy logować się przy użyciu własnych danych dostępowych ,
c) należy stosować się do poleceń nauczyciela związanych z obsługą

komunikatorów, m.in. w zakresie korzystania z kamery i mikrofonu,
d) należy korzystać z materiałów edukacyjnych pochodzących z bezpiecznych

źródeł   i udostępniać je wyłącznie na polecenie nauczyciela.
5. Uczniowie mogą korzystać z podręczników, zeszytów ćwiczeń, kart pracy, książek,
e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów
poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela.
6. Nauczyciele mogą modyfikować treści nauczania, nie naruszając podstawy
programowej.
7. Dyrektor w rekomendacjach dla nauczycieli ustala zasady w zakresie łączenie
kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
8. W dzienniku elektronicznym nauczyciel po przeprowadzeniu danych zajęć
zaznacza frekwencję uczniów na podstawie uczestnictwa w lekcji on-line.
9. W sytuacji nieobecności uczniów na zajęciach on-line wynikających z doraźnych
problemów technicznych, rodzic lub uczeń zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy lub nauczyciela przedmiotu.
10. Wychowawca usprawiedliwia nieobecności uczniów według obowiązujących w
nauczaniu stacjonarnym.
11. W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób
weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub
rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach
odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

a) stosowania postanowień Statutu Szkoły w zakresie oceniania;
b) formy monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i

umiejętności dostosowuje się do specyfiki przedmiotu oraz możliwości organizacyjno-
technicznych uczniów i nauczycieli.
12. W trakcie pracy zdalnej:

a) zajęcia w ramach kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego
realizowane są w porozumieniu z rodzicami uczniów;

b) za koordynację współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami
odpowiadają wychowawcy klas;

c) pedagog szkolny koordynuje zadania dotyczące pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz pracy wychowawczo-profilaktycznej;

d) nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z dyrektorem umożliwia w trakcie
dyżurów wypożyczenia książek z biblioteki szkolnej.


