
Zarządzenie nr 17/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Odzieżowych 

im. Krzysztofa Kieślowskiego w Gorzowie Wlkp.
z dnia 23 października 2020 

w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie 
od dnia 26.10.2020r.  do 08.11.2020r.

 

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  „czerwonej  ”  wprowadzam,  z  dniem
26.10.2020r. do 08.11.2020r.,  częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły wprowadzając
nauczanie zdalne.

§2.

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:
1. Od 26 października br. uczniowie Technikum nr 4 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 4

przechodzą na naukę zdalną.
2. Zajęcia lekcyjne odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem zajęć.
3. Zajęcia  są  realizowane  z  wykorzystaniem  z  wykorzystaniem  metod  i  technik

kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Google Classroom.
4. Zasady dotyczące kształcenia na odległość zamieszczone są w ogłoszeniach dziennika

elektronicznego Librus i na stronie internetowej szkoły w zakładce Zdalne Nauczanie.
5. Zajęcia  z  zakresu  kształcenia  zawodowego  organizowane  w  formie  zajęć

praktycznych prowadzi się również 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.

6. Zajęcia praktyczne we wszystkich klasach  w pracowniach przedmiotowych odbywają
się w systemie blokowym w trybie zdalnym.

7. Uczniowie  będący  pracownikami  młodocianym  w  okresie  od  24  października  
do  8  listopada  br.  są  zwolnieni  z  obowiązku  świadczenia  pracy  na  ocy  art.15f
specustawy  z  dnia  2  marca  2020r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  
z COVID-19.

8. Uczniowie klas 301 i 302 realizują praktyki zawodowe zdalnie  np. w formie projektu
edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. 

9. Zajęcia rewalidacyjne i zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

10. Dla  uczniów,  którzy  ze  względu  na  niepełnosprawność  lub  brak  możliwości
realizowania  zajęć  z  wykorzystaniem  metod  i  technik  kształcenia  na  odległość  



w miejscu zamieszkania zorganizowane zostanie nauczanie stacjonarne lub zdalne w
szkole .

11. Biblioteka szkolna pracuje  zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
12. Pedagog i  psycholog szkolny udzielają  konsultacji  zgodnie  z  ich  harmonogramem

pracy w budynku szkoły oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
13. Lekcja  on-line  trwa 30 minut  + 15 minut  nauczyciel  jest  do   dyspozycji  uczniów

(pytania, konsultacje itp.)
14. Wszyscy nauczyciele pozostają w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza

internetowego prowadzą zajęcia zdalne.

§3.

Zobowiązuję  nauczycieli  kształcenia  zawodowego  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 28.10.2020r. 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 


