
 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 11/2020/2021 

DYREKTORA  ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

z dnia 16 października 2020 r. 

 

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły  

od dnia 19 października 2020 r. na czas nieoznaczony  

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 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)  

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W związku ze wskazaniem rejonu szkoły będącego w strefie „żółtej”, 

wprowadzam z dniem 19 października 2020 r., na czas nieoznaczony 

częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły.  

§ 2 

 Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco: 

1. W jednym tygodniu na zajęcia do szkoły uczęszczają klasy 2 i 4,  

a w drugim tygodniu klasy 1, 3 i 4. 

2. Lekcje i zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładem zajęć.  

3. Nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne z uczniami 

przebywającymi wg planu na terenie placówki, zaś z uczącymi się 

zdalnie prowadzą lekcje online według planu zajęć, zgodnie 

zarządzeniem dyrektora szkoły. 

4. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w szkole. 

5. Nauczanie indywidualne odbywa się zdalnie. 

6. Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu odbywają się 

zgodnie z harmonogramem w szkole. 

7. Konsultacje przedmiotowe odbywają się w szkole, w ustalonych 

przez nauczycieli dniach i godzinach. 

 



 

 

§ 3 

1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Brzegu, którzy prowadzą w bieżącym okresie zajęcia (zajęcia 

lekcyjne, zajęcia w ramach nauczania indywidualnego, zajęcia 

rewalidacyjne, zajęcia realizowane w ramach projektu) bezpośrednio  

z uczniami do prowadzenia tych zajęć z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość. 

2. Zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z planem zajęć lekcyjnych dla 

poszczególnych oddziałów, który widnieje na stronie: 

https://www.zsebrzeg.pl. Każde zajęcia trwają 30 min. w formie 

prezentacji/wykładu nauczyciela oraz 15 min. do dyspozycji/konsultacji 

ucznia i odbywają się w następujących godzinach wg obowiązującego 

planu: 

1. 8.00 – 8.45 

2. 8.55 – 9.40 

3. 9.50 – 10.35 

4. 10.45 – 11.30 

5. 11.40 – 12.25 

6. 12.35 – 13.20 

7. 13.30 – 14.15 

8. 14.25 – 15.10 

3. Zajęcia należy planować z zachowaniem w szczególności następujących 

zasad: 

a) uwzględnienia możliwości psychofizycznych uczniów  

do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,  

b) łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych 

i bez ich użycia,  

c) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć. 

§ 4 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą 

być realizowane w szczególności:  

1) z wykorzystaniem:  

https://www.zsebrzeg.pl/


 

 

a) aplikacji Teams (Office 365 w wersji Pro Plus – w ramach projektu 

RZPWE lub aplikacji zainstalowanej na szkolnych komputerach); 

b) e - dziennika, w którym nauczyciel ma obowiązek wpisać temat 

lekcji, który następnie prześle uczniom jako znak rozpoczęcia zajęć. 

Następnie nauczyciel przekazuje informacje, w jakiej formie 

prowadzone będą zajęcia,  

c) platformy Moodle, 

d) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 

udostępnionej przez Ministra Edukacji Narodowej pod adresem 

www. epodreczniki.pl,  

e) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu 

obsługującego MEN, stronach internetowych jednostek podległych 

MEN lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach 

internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych 

komisji egzaminacyjnych,  

f) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji  

i radiofonii,  

g) innych niż wymienione w lit. d – f materiałów wskazanych przez 

nauczyciela,  

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez 

nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym 

materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia,  

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających 

wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem,  

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych 

formach ich realizacji przez ucznia w domu - w przypadku uczniów  

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 

§ 5 

Wybierając formy nauczania należy kierować się możliwością zrealizowania 

celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron, przy 

czym nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, w tym 



 

 

związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale także  

o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem. 

§ 6 

Godziny pracy pedagoga szkolnego realizowane są w formie konsultacji 

i porad uczniom i rodzicom wg dotychczasowego harmonogramu w szkole 

oraz online. 

§ 7 

Godziny pracy nauczyciela bibliotekarza realizowane są w bibliotece wg 

dotychczasowego harmonogramu w szkole. 

§ 8 

Wychowawca klasy nie rzadziej niż raz w tygodniu (środa) przedstawia 

dyrektorowi informację o obecności uczniów na zajęciach edukacyjnych 

oraz ewentualnych problemach związanych ze zdalnym nauczaniem. 

§ 9 

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa 

Statut Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz 

przedmiotowe i modułowe ocenianie. 

§ 10 

Zobowiązuję nauczycieli do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem  

i przyjęcia go do realizacji poprzez wysłanie na e - dziennik wiadomości  

o treści: 

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie do realizacji zarządzenia  

nr 11/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu. 

§ 11 

Zobowiązuje wychowawców klas do przekazania rodzicom i uczniom 

„Regulaminu organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym od dnia 

19.10.2020 r.”, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 12 

Zarządzenie w życie wchodzi z dniem podpisania. 

 

 



 

 

Załącznik 1 

 do Zarządzenia Dyrektora Nr 11/2020/2021 

 z dnia 16 października 2020 r.  

 

Regulaminu organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym 

(mieszanym)  

od dnia 19.10.2020 r. 

 

        § 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin organizacji pracy w systemie hybrydowym określa 

formy i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Zespole 

Szkół Ekonomicznych w Brzegu w okresie częściowego ograniczenia jej 

funkcjonowania ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów  

i pracowników zakażeniem Covid-19. 

2. Czas ograniczenia funkcjonowania szkoły jest nieoznaczony.  

W przypadku ustąpienia zagrożenia zdrowia uczniów i pracowników 

zarządzenie Dyrektora z dnia 16 października 2020 traci moc.  

3. Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkich 

pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu. 

4. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 

sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły odpowiada Dyrektor szkoły. 

§ 2 

Zasady organizacji pracy szkoły 

 

1. W okresie od 20 października 2020 roku organizacja procesu 

dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego wygląda następująco:  

1) W pierwszym tygodniu w klasach 2 i 4 Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Brzegu zajęcia dydaktyczne są prowadzone w szkole, zgodnie  



 

 

z planem lekcji. Zajęcia odbywają się w salach przydzielonych w planie 

zajęć lekcyjnych. 

2) Uczniowie klas 1, 3 odbywają zajęcia w formie zdalnej (nauka na 

odległość). 

3) W drugim tygodniu zajęcia w szkole prowadzone będą w klasach 1, 3 i 

4 a w zdalnej formie zajęcia odbywać będą uczniowie 2. 

4) W kolejnych tygodniach nauka przebiegać będzie naprzemiennie. 

5) Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w szkole zgodnie z planem,                              

z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. 

6) Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach 8.00 – 13.00. 

7) Przerwy lekcyjne wynoszą 10 minut, a każda lekcja niezależnie od jej 

formy rozpoczyna się zgodnie z planem lekcji. 

8) Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki 

obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych 

procedur bezpieczeństwa. 

9) Praca pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian. 

10) Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania 

z pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie zdalnej. Kontakt  

z pedagogiem: tel. 77 4162794, wew. 208. 

11) Konsultacje przedmiotowe z nauczycielami odbywają się zgodnie  

z ustalonym harmonogramem (www.zsebrzeg.pl). 

12) Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki  

w godzinach 11.00 – 14.00 w gabinecie mieszczącym się na parterze 

budynku. 

§ 3 

Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia – obowiązuje 

uczniów klas 1 - 4 

 

1. Przepisy zawarte w § 3 dotyczą uczniów klas 1 - 4 Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Brzegu. 

2. W okresie częściowego czasowego ograniczenia funkcjonowania 

Szkoły wprowadza się formę kształcenia hybrydowego.  



 

 

3. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami  

i rodzicami podczas zdalnego nauczania jest platforma Teams i e-dziennik. 

4. Na platformie edukacyjnej założone są indywidualne konta 

nauczycieli i uczniów.                               

5. Szkoła, realizując kształcenie na odległość wykorzystuje platformę 

Teams. 

6. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje również inne 

platformy internetowe, m.in:  

1) www.epodreczniki.pl 

2) www.lektury.gov.pl 

3) www.przystanekhistoria.pl  

4) www.oup.com/elt 

5) www.dzwonek.pl 

6) www.padlet.com    

7) www.nbpportal.pl 

8) www.photopea.com 

9) www.lpb.wsl.com.pl 

10) www.techniklogistyk.pl 

7. Z platform internetowych korzystają: 

1) uczniowie; 

2) nauczyciele. 

8. Nauczyciele na w/w platformach mogą: 

1) prowadzić lekcje online (lekcja nie może trwać dłużej niż 30 minut); 

2) zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami 

edukacyjnymi, nagraną lekcją; 

3) zamieszczać i wykorzystywać prezentacje multimedialne; 

4) zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych  

z materiałami edukacyjnymi; 

5) zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do 

wykonania dla ucznia. 

9. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się: 

http://www.epodreczniki.pl/
http://www.lektury.gov.pl/
http://www.dzwonek.pl/
https://learningapps.org/
http://www.lpb.wsl.com.pl/


 

 

1) prowadzenie zajęć online; 

2) rozmowy telefoniczne z uczniami;  

3) rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;  

4) prowadzeniem wideokonferencji/webinariów i innych form 

komunikowania się online; 

5) prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych 

dostępnych form komunikowania się na odległość; 

6) prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym 

planie godzin. 

10. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

to aktywność nauczyciela i ucznia, która przede wszystkim odbywa się z 

użyciem monitorów ekranowych. 

11.  Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

mogą być realizowane w szczególności: 

1) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających 

wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami,  

w formach określonych w pkt 8; 

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez 

nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym 

materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia; 

3) przez informowanie rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi o dostępnych materiałach i możliwych formach  

ich realizacji przez ucznia w domu. 

12. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych  

w przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do odpowiedniej platformy: 

      każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do 

narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw 

komputerowy, tablet, iPhone) oraz przekazuje zgromadzone informacje 

nauczycielom i na skrzynkę mailową dyrektora szkoły; 

1) w przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu, wychowawca informuje  

o tym fakcie nauczycieli uczących w danej klasie, którzy są 



 

 

zobowiązani do przygotowania materiałów edukacyjnych i ich 

przesłania do sekretariatu szkoły; 

2) pracownik sekretariatu drukuje materiały, które może odebrać 

rodzic/prawny opiekun lub pełnoletni uczeń w sekretariacie szkoły;  

3) w szczególnych przypadkach dopuszcza się wysłanie materiałów 

pocztą. 

13. Począwszy od 19 października 2020 r. uczeń nieposiadający 

sprzętu do zdalnej nauki ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego 

użyczenie na zasadach określonych przez Starostę Powiatu Brzeskiego. 

Dyrektor szkoły użycza sprzęt na podstawie umowy użyczenia. 

§ 4 

Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie 

przez niego współpracy z uczniami i rodzicami. 

 

1. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje 

Dyrektor szkoły. 

2. Problemy zgłaszane nauczycielom przez uczniów i rodziców  

w trybie pilnym mają być przekazywane Dyrektorowi szkoły.  

3. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania 

wiadomości wysyłanych przez Dyrektora poprzez e-dziennik, maila, 

wiadomość sms oraz poprzez komunikatory internetowe i w razie potrzeby 

bezzwłoczne udzielenia odpowiedzi na informacje. 

4. Rady Pedagogiczne są przeprowadzane zarówno w formie 

stacjonarnej jaki i i zdalnej. 

5. Każdy pracownik pedagogiczny składa raz w tygodniu, w piątek po 

upływie tygodnia raport z realizacji zadań. Dokumentowanie przebiegu 

nauczania i wychowania odbywa się poprzez systematyczne rejestrowanie 

odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym (temat lekcji i odnotowanie 

frekwencji). 

§ 5 

Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania  

w poszczególnych oddziałach. 



 

 

1. Dobór treści kształcenia należy dokonywać do ustalonego 

tygodniowego rozkładu lekcji w poszczególnych klasach oraz  

z uwzględnieniem przedłożonych przez nauczycieli zmian w programach 

nauczania. 

2. Nauczyciel planując treści nauczania jest obowiązany uwzględnić 

możliwości psychofizyczne uczniów w podejmowaniu wysiłku, warunki 

rodzinne ucznia, zróżnicowanie zajęć w danym dniu, łączenie 

naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, 

ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.  

3. Zakres dobranych treści e-lekcji ma uwzględniać czas jej trwania – 

30 min. Pozostała część jednostki dydaktycznej – 15 min. przewidziana 

jest na konsultacje indywidulane z uczniami  i dodatkowe wyjaśnienia. 

4. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, 

nieprzeładowane treściami nieistotnymi.  

5. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu 

w relacjach uczeń - nauczyciel. Prowadzona korespondencja może 

stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania. 

§ 6 

Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość 

 

1. Informacje dotyczące oceniania uczniów znajdują się  

w modułowym i przedmiotowym ocenianiu.  

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły przy 

ustalaniu oceny zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność 

w nauczaniu hybrydowym. 

§ 7 

Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania 

 

1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa się 

poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku 

elektronicznym: temat lekcji. 



 

 

2. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie 

aktywności i wpisuje się w zakładce frekwencja nauczanie zdalne. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów  

i rodziców o zasadach nauczania w wariancie hybrydowym. 

2. Wychowawcy klas przekazują rodzicom i uczniom dokument  

w formie pdf na indywidualne konta ucznia i rodzica w dzienniku. 

3. Dyrektor szkoły przekazuje drogą elektroniczną dokument  

w postaci pdf nauczycielom szkoły w celu zapoznania się i przestrzegania. 

4. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, 

konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online. 

5. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania 

etykiety językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami. 

6. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego 

nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej. 

                                                                                                                                          

 

                           

 


