
 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 36/2020/2021 

DYREKTORA  ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU 

 z dnia 16 kwietnia 2021 r.  

w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb hybrydowy  

 

Na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910 i 1378)  

2. Na podstawie 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 ze zm.) 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych       

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) 

zarządza co następuje:  

§ 1 

Od dnia 19.04.2021 r. do 25.04.2021 r. zajęcia edukacyjne, zajęcia 

rewalidacyjne, zajęcia w ramach nauczania indywidualnego, zajęcia         

w ramach projektu pn. „Nasza jakość -  Twoja szansa…” realizowane są     

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tj. zdalnie. 

Wyjątek stanowią zajęcia z jednostek modułowych realizujących efekty 

kształcenia w części praktycznej, które odbywają się stacjonarnie dla 

uczniów przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 

br. w szkole. 

§ 2 

Zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z dotychczasowym rozkładem zajęć 

tj. obowiązującym od 25.01.2021 r. Plan zajęć został umieszczony na 

www.zsebrzeg.pl 

http://www.zsebrzeg.pl/


 

 

 

 

§ 3 

Pedagog szkolny prowadzi konsultacje, porady uczniom i rodzicom  

w szkole i online od poniedziałku do piątku wg harmonogramu 

umieszczonego na www.zsebrzeg.pl 

 

§ 4 

Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku  od 8.00 do 14.00 

w szkole. 

§ 5 

Konsultacje przedmiotowe odbywają się w trybie zdalnym,  

w ustalonych przez nauczycieli dniach i godzinach. 

 

§ 6 

Konsultacje z przedmiotów maturalnych odbywają się stacjonarnie         

wg ustalonego harmonogramu zamieszczonego na www.zsebrzeg.pl. 

§ 7 

Poszczególne stopnie konkursów, olimpiad lub turniejów odbywają się  

w szkole. 

§ 8 

Szczegółowe warunki nauczania zdalnego oraz stacjonarnego opisują 

„Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu od     

1 września 2020 r.” 

§ 9 

1. Każda lekcja  prowadzona zdalnie trwa 30 min.  

w formie prezentacji/wykładu nauczyciela. Kolejne 15 min. 

przeznaczone jest na konsultacje z nauczycielem oraz pracę własną 

ucznia. 

http://www.zsebrzeg.pl/


 

 

2. Zajęcia lekcyjne w szkole oraz zdalnie odbywają się  

wg obowiązującego planu w następujących godzinach: 

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 z jednostek modułowych realizowane w szkole dla 

poszczególnych oddziałów odbywają się w następujących dniach 

tygodnia, zgodnie z rozkładem zajęć: 

Poniedziałek 2 TLR gr. 2 (technik reklamy) 

Wtorek 2 TER gr. 1 (technik ekonomista), 

2 TGE (technik grafiki i poligrafii 

cyfrowej / technik ekonomista) 

 

4. Zajęcia należy planować z zachowaniem w szczególności 

następujących zasad: 

a) uwzględnienia możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania 

intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,  

b) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć. 

 

§ 10 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą 

być realizowane w szczególności:  

1) z wykorzystaniem:  

a) aplikacji Teams, 

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

lekcji,  

c) platformy Moodle, 



 

 

d) zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 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 aktywności uczniów określonych przez 

nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym 

materiałem i dających podstawę do oceny pracy,  

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. 

 

§ 11 

Wychowawca klasy w każdą środę przedstawia dyrektorowi informację  

o obecności uczniów na zajęciach edukacyjnych oraz ewentualnych 

problemach związanych ze zdalnym nauczaniem. 

 

§ 12 

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa 

Statut Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz 

przedmiotowe i modułowe ocenianie. 

§ 13 

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 36/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu. 

 

§ 14 

Zobowiązuje wychowawców klas do przekazania rodzicom i uczniom treści 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 15 

Zarządzenie w życie wchodzi 19.04.2021 r. Traci moc Zarządzenie 

35/2020/2021 z dnia 12.04.2021 r. 


