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Zarządzenie nr 2 / 2020 / 2021 

Dyrektora Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Rumi 

z dnia 31 sierpnia 2020 roku 

 

w sprawie sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół w czasie epidemii. 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Zarządzenie określa szczególne formy działań dydaktycznych związanych z zagrożeniem 

pandemicznym w Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego zwanego dalej „szkołą”, w roku 

szkolnym 2020 / 2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych 

szkół i placówek od 1 września 2020r.  

 

§ 2. 

Pomoc uczniom nieobecnym na zajęciach lekcyjnych. 

1. W związku z pandemią wielu uczniów  oprócz różnych wypadków losowych może być 

nieobecnych w szkole w związku z: kwarantanną, podejrzanymi symptomami możliwej 

infekcji oddechowej, stwierdzeniem zachorowania na COVID - 19. Dlatego szkoła w miarę 

swoich możliwości wspiera wszystkich nieobecnych uczniów w uzupełnianiu zaległości 

edukacyjnych. 

2. Wsparcie nieobecnych uczniów realizowane jest przez przesyłanie im na bieżąco notatki 

zawierającej temat lekcji oraz informację o zrealizowanym na lekcji materiale łącznie z 

odnośnikami co do odpowiednich punktów w podręczniku, ćwiczeniach itp. 

3. Notatka do uczniów przesyłana przez zakładkę zadanie domowe w module lekcja programu 

VULCAN.  

 

§ 3. 

Zajęcia edukacyjne dla klasy objętej nauczaniem zdalnym w nauczaniu hybrydowym 

1. W związku z sytuacją epidemiczną za zgodą władz sanitarnych klasa / kilka klas może zostać 

skierowana do nauczania zdalnego (nauczanie hybrydowe). 
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2. Nauczanie zdalne realizowane jest przez kontakt / zajęcia prowadzone przez nauczycieli za 

pomocą następujących programów: 

- aplikacja ZOOM  

- Google Classroom 

- Discord 

Preferowane są tu lekcje w formie wideokonferencji zapewniającej stały jak najbardziej 

bezpośredni kontakt nauczycieli i uczniów podczas których w sposób ciągły obie strony widzą się 

i słyszą (włączone kamery i mikrofony). 

3. Dyrektor Szkoły po konsultacji z nauczycielami może zmienić preferencje co do używanych 

programów do nauki zdalnej.  

4. Wszystkie prowadzone zdalnie lekcje są na bieżąco odnotowywane w e – dzienniku wraz z 

frekwencją i ocenami. 

5. W nauczaniu zdalnym maksymalna waga wystawianych ocen to 2. Nauczyciel na początku 

nauczania zdalnego poinformuje uczniów o odpowiedniej modyfikacji swojego systemu 

oceniania w tym zakresie. 

 

§ 4. 

Zajęcia edukacyjne w wypadku objęcia całej szkoły nauczaniem zdalnym.  

1. W związku z sytuacją epidemiczną za zgodą władz sanitarnych cała szkoła może zostać 

skierowana do nauczania zdalnego. 

2. W wypadku skierowania całej szkoły do nauczania zdalnego stosuje się odpowiednio punkty 

2 – 5 § 3 o nauczaniu hybrydowym niniejszego zarządzenia. 

3. W wypadku nauczania zdalnego realizowanego przez całą szkołę rady pedagogiczne                       

i konsultacje z nauczycielami realizowane są również w formie zdalnej. Ewentualną zmianę 

formy tych spotkań wprowadza Dyrektor Szkoły na podstawie aktualnych wytycznych MEN, 

MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek lub w oparciu o odpowiednie 

rekomendacje władz sanitarnych. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku 


