
Zarządzenie nr 16/2020 

Dyrektora Zespołu Szkół Odzieżowych  

im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp. 
z dnia 17 października 2020  

 

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

od dnia 19.10.2020r.  na czas nieoznaczony 

  

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2020 r.  w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późniejszymi zmianami) zarządzam 

co następuje: 

§1. 

W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie „żółtej ” wprowadzam, z dniem 19.10.2020r., 

na czas nieoznaczony częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły wprowadzając  

nauczanie hybrydowe. 

§2. 

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco: 

1. Od 19 – 23 października br. uczniowie klas: 1f, 1g, 1h, 1a, 1b, 201, 202, 203 

uczęszczają do szkoły stacjonarnie zgodnie z planem lekcji. Klasy 2f, 2g, 2h, 2a, 2b, 

231, 232, 301, 302, 331, 332 odbywają zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość). 

2. Od 26 - 30 października br. następuje zmiana grup tj. klasy  2f, 2g, 2h, 2a, 2b, 231, 

232, 301, 302, 331, 332 uczęszczają do szkoły stacjonarnie, a klasy 1f, 1g, 1h, 1a, 1b, 

201, 202, 203 realizują naukę zalanie. 

3. Uczniowie klas 401 i 402 ze względu na egzaminy potwierdzające kwalifikacje  

z zawodzie i egzaminy maturalne, uczęszczają do szkoły w trybie stacjonarnym 

4. Zajęcia praktyczne we wszystkich klasach  w pracowniach przedmiotowych odbywają 

się w systemie blokowym w trybie stacjonarnym. 

5. Pracownicy młodociani realizują zajęcia praktyczne u pracodawców na 

dotychczasowych zasadach. 

6. Uczniowie klas 301 i 302 realizują praktyki zawodowe zgodnie z harmonogramem u 

pracodawców. 

7. Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne prowadzone są w szkole, zgodnie z planem,  

z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, z wyjątkiem osób 

przebywających na kwarantannie. Możliwa jest zmiana terminu w uzgodnieniu  

z nauczycielem prowadzącym. 

8. Biblioteka szkolna pracuje  zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. 

9. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje 

reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa. 

10. Praca pedagoga i psychologa szkolnego pozostaje bez zmian. 

11. Uczniowie, odbywający naukę na odległość, mają prawo do korzystania 

z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej.   



12. Lekcja on-line trwa 30 minut + 15 minut nauczyciel jest do  dyspozycji uczniów 

(pytania, konsultacje itp.) 

13. Wszyscy nauczyciele pozostają w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza 

internetowego prowadzą zajęcia zdalne. 

§3. 

Zobowiązuje wychowawców klas do przekazania rodzicom i uczniom „Procedur 

postępowania na wypadek  zmiany trybu nauczania na tryb zdalny” oraz „Procedur 

postępowania na wypadek  zmiany trybu nauczania na tryb hybrydowy”, które będą 

obowiązywały  od dnia 19 października 2020r. Procedury stanowią załącznik do Zarządzenia. 

 §4. 

Zobowiązuję nauczycieli do przeanalizowania programów nauczania 

i ewentualnej ich modyfikacji  w sposób umożliwiających realizację w zdalnym nauczaniu 

( zgodnie z procedurą modyfikacji, stanowiąca załącznik do Procedur postępowania na 

wypadek  zmiany trybu nauczania na tryb zdalny). Opracowanie pisemne proponowanych 

zmian należy przedstawić do uzgodnienia z dyrektorem szkoły, w formie tabelarycznej  

w terminie do 23.10.2020r. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez 

uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności. Zalecam 

konsultacje w zespołach przedmiotowych, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

      §5. 

Polecam nauczycielom wprowadzenie zmian w przedmiotowych systemach oceniania 

(wymaganiach edukacyjnych) w zakresie: 

• wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w pracy zdalnej; 

• sposobu komunikowania uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci; 

§6. 

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 DYREKTOR SZKOŁY 

       Anna Maciejewicz  

 

 

 

 

 

 


