
 

 

ZARZĄDZENIE Nr   /2020/2021 DYREKTORA  

Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie 

z dnia 20 października 2020 r. 

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły  

od dnia 22 października 2020 roku na czas nieoznaczony 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 

października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadzam z dniem 22 października 2020 r., na czas nieoznaczony częściowe 

ograniczenie funkcjonowania szkoły, tzn. Wariant B. 

§ 2. 

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco: 

a) klasy II Branżowej Szkoły I stopnia mają naprzemiennie prowadzone zdalne nauczanie  

w środy i czwartki według "Tygodnia A lub B", tzn.: 

Tydzień A (środa i czwartek): zdalnie pracują klasy: II BS I st. po szkole podstawowej 

Tydzień B (środa i czwartek): zdalnie pracują klasy: II BS I st. po gimnazjum. 

b) pozostałe klasy pracują stacjonarnie zgodnie z planem zajęć lekcyjnych. 

 

 

 



 

 

§ 3. 

 

Zobowiązuję nauczycieli do przeanalizowania programów nauczania i ewentualnej ich 

modyfikacji w sposób umożliwiających realizację w zdalnym nauczaniu. Opracowanie pisemne 

proponowanych zmian należy przedstawić do uzgodnienia z dyrektorem szkoły,                      w 

formie tabelarycznej, jak w załączniku 1 do zarządzenia. Sugeruję, by treści najłatwiejsze               i 

możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie                   w 

pierwszej kolejności. Opracowania należy złożyć do Dyrektora Szkoły. Zalecam konsultacje w 

zespołach przedmiotowych, z zachowaniem drogi elektronicznej przy pomocy Office 365. 

 

§ 4. 

 

Zobowiązuję nauczycieli do opracowania na każdy tydzień tygodniowego zakresu treści 

kształcenia z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania do realizowania w 

poszczególnych oddziałach według załącznika 2, uwzględniając w szczególności: 

1.  równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

2.  możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

3.  łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

4.  konieczności zapewnienie bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki 

realizowanych zajęć. Opracowanie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres 

zszzarnow@poczta.onet.pl w terminie do piątku  do godz. 15.00 poprzedzającym kolejny 

tydzień, ale nie później niż do poniedziałku rozpoczynającego nowy tydzień. 

§ 5. 

Polecam nauczycielom wprowadzenie zmian w przedmiotowych systemach oceniania 

(wymaganiach edukacyjnych) na czas nauki zdanej. Zmiany mogą być dokonane                        

w zespołach międzyprzedmiotowych i powinny uwzględniać specyfikę przedmiotu. 

Wprowadzone zapisy mają być zgodne z regulacjami określonymi w statucie Zespołu Szkół 

Powiatowych w Żarnowie. 



 

 

§ 6. 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji statutowych zadań szkoły, Dyrektor szkoły wydaje 

imienne polecenia służbowe dla nauczycieli, których realizacja procesu dydaktycznego jest 

utrudniona bądź niemożliwa ze względu na formę nauczania na odległość. Przydzielone zadania 

prowadzone bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz nauczyciel realizuje w ramach 

obowiązującego go pensum. 

§ 7. 

Zobowiązuję wychowawców klas do przekazania rodzicom i uczniom „Regulaminu 

organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym od dnia 20 października 2020", który stanowi 

załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 8. 

Zobowiązuję wychowawców klas do przekazania wskazówek swoim wychowankom (forma 

realizacji dowolna) o bezpiecznym korzystaniu z sieci. 

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 20 października 2020 r.                          

i podlega ogłoszeniu w księdze zarządzeń.



 

Załącznik 1 

do Zarządzenia Dyrektora ZSP 

w Żarnowie Nr   / 2020/2021                   

z dnia 20 października 2020 r. 

Wniosek nauczyciela o wprowadzenie zmian do programu nauczania wpisanego do 

Szkolnego wykazu programów nauczania 

Imię i nazwisko nauczyciela: ...............................  

Przedmiot:  ...........................................  

 

 

 

 

 

Klasa Termin realizacji Nr kolejny lekcji Treści kształcenia / tematy 

lekcji/ cel operacyjny 

  ...... października 2020   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Załącznik 2 

do Zarządzenia Dyrektora ZSP 

w Żarnowie  Nr   / 2020/2021   

z dnia 20 października 2020 r. 

Planowany zakres treści nauczania w trybie zdalnym w poszczególnych oddziałach 

Nazwisko i imię nauczyciela : .................................................  

Przedmiot: ...........................................................................  

Tydzień ( od...do...) : ...........................................................  

 

 

L.p Klasa / grupa Zakres treści nauczania 

   

   

   

   

   


