
Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 25 marca 2020 roku  

w sprawie realizacji kształcenia na odległość w dniach 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r.  

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu 

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM  MINISTRA  EDUKACJI  NARODOWEJ  z dnia 19 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .Na podstawie art. 

30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) 

zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. 

Od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. 

Emilii Gierczak w Kołobrzegu ( zwany dalej Zespołem Szkół) będzie , w okresie czasowego 

funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciw działaniem i zwalczaniem COVID-19, 

prowadzona  nauka przedmiotów kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego na odległość z 

wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez nauczycieli , w szczególności tych 

rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ,Centralną Komisję Egzaminacyjną i 

Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych 

programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. Za zgodą dyrektora Zespołu Szkół dopuszcza się 

korzystanie przez nauczycieli ze źródeł i materiałów ( w tym elektronicznych) niezbędnych do 

realizacji zadań kształcenia na odległość  z  portali edukacyjnych .Dopuszcza się  ,także prowadzenie 

zdalnego nauczania z wykorzystaniem materiałów  autorskich opracowanych lub wskazanych przez 

nauczycieli zgodnych z treścią podstawy programowej kształcenia ogólnego lub zawodowego .  

§2. 

 Nauka kształcenia na odległość  w Zespole Szkół prowadzona będzie  od 25 marca 2020r.  do 10 

kwietnia 2020r. według przyjętego planu lekcji na II semestr co do dnia tygodnia i godziny. Nauczyciel 

przesyła uczniom materiał w terminie swojej lekcji do realizacji (treść tj. materiał edukacyjny wraz z 

zadaniami do samodzielnego wykonania) służy także w tym czasie konsultacjami, wyjaśnieniami, 

opiniami natomiast uczniowie odsyłają rozwiązane zadania/ćwiczenia w terminie następnej lekcji z 

tego przedmiotu. Dopuszcza się inne formy prowadzenia zdalnego kształcenia w Zespole Szkół co do 

dnia i godziny ( elastyczność nie jest zabroniona) według indywidualnie ustalonego przez nauczyciela 

wraz z całą klasą harmonogramu pod warunkiem, że nie koliduje to z innymi przedmiotami i zostało 

zatwierdzone przez Dyrektora Zespołu Szkół i poinformowano o tym rodziców (prawnych 

opiekunów). 

 Plan lekcji może być zmodyfikowany i podany do wiadomości nauczycieli, uczniów  i rodziców 

(prawnych opiekunów) w odrębnym komunikacie  , poprzez korzystanie z  portalu Librus , portalu 

Office 365 , platformy e-lerningowej Moodle. 

 



 

§3. 

Dyrektor Zespołu Szkół koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami (prawnymi 

opiekunami), uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne  uczniów, w tym 

uczniów objętych kształceniem indywidualnym lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze poprzez Dziennik Librus. 

§4. 

Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym 

również informowanie uczniów lub rodziców ( prawnych opiekunów) o postępach ucznia w nauce, a 

także uzyskanych przez niego ocenach odbywać się będzie w kształceniu na odległość poprzez portal 

Librus. 

W sytuacjach szczególnych np. czasowy brak dostępu do Internetu wyżej wymienione czynności 

dokonywać można poprzez Messengera  lub telefonicznie. 

 Ocenianie pracy ucznia w czasie  kształcenia na odległość prowadzonym w Zespole Szkół  odbywać 

się będzie  metodą online w Dzienniku Librus według  kryterium : 

1. Aktywność -  waga oceny 4 (jak często sam wychodzi z inicjatywą kontaktu z nauczycielem) 

2. Zaangażowanie  - waga oceny 4 (czy angażuje pozostałych z klasy do pracy i działania, czy 

szuka dodatkowych narzędzi i metod do kształcenia na odległość) 

3. Systematyczność - waga oceny 3 (czy systematycznie i na bieżąco odbiera materiały 

przesyłane przez nauczyciela, dziennik Librus daje taką możliwość) 

4. Terminowość  -  waga oceny 3  (punktualność w przesyłaniu wykonanych zadań) 

5. Odpowiedź   -  waga oceny 4  ( prawidłowa odpowiedź na pytanie, rozwiązanie   prostego 

testu itp.’ 

6.  Samodzielność  - waga 2 (należy przy jak najwyższej staranności, sprawdzić samodzielność 

wykonanych zadań w domu). 

 

Jeżeli uczniowie nie mogą w pełni korzystać z nauki online ( brak w domu komputera, internetu, zbyt 

liczna rodzina korzystająca ze sprzętu),to dla zachowania sprawiedliwej oceny należy nadrzędnie 

ocenić : 

- aktywność/- zaangażowanie/- systematyczność/- terminowość dopiero później poziom zdobytej 

wiedzy.  

Warunkiem wiarygodnej obecności uczniów na zajęciach jest na bieżąco odbieranie wiadomości oraz 

terminowe odsyłanie zadanych ćwiczeń/poleceń. 

§5. 

1) Ustala się tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach 

klasowych,  zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego i zawodowego ujętą w Szkolnych 

Zestawach Programów Nauczania Zespołu Szkół.  



2) Dopuszcza się weryfikacje ,przez nauczycieli, przyjętych we wrześniu 2019 roku planów pracy oraz 

szkolnych programów nauczania w przedmiotach tak aby, były możliwe do realizacji w  nowych 

warunkach pracy kształcenia na odległość. Należy przy tym skupić się na zagadnieniach teoretycznych 

również tych, które wg planu mają być realizowane dopiero w kolejnej klasie, natomiast po powrocie 

do konwencjonalnej metody nauczania (szkoła+tablica+nauczyciel+uczeń) skupić się na 

zagadnieniach praktycznych. PRZYKŁAD : dziś z uczniem klasy III zrealizuję metodą online teorię z 

klasy IV, natomiast we wrześniu 2020 „nadrobię” przy tablicy w szkole ćwiczenia praktyczne z 

drugiego semestru klasy III i bieżące z klasy IV. DOPUSZCZA się prowadzenie zajęć praktycznych z 

przedmiotów kształcenia zawodowego i wychowania fizycznego w formie teoretycznej. Przy 

wykorzystaniu wideo lekcji istnieje  możliwość skrócenia lekcji do 30 minut lub wydłużenia do 60 

minut (o ile nie koliduje to z innym lekcjami). Za zgodą Dyrektora Zespołu Szkół, na wniosek 

nauczyciela, dopuszcza się inne ramy czasowe wynikające ze specyfiki kształcenia na odległość.  

3)Realizacja tygodniowego zakresu treści nauczania w Zespole Szkół ,za którą odpowiedzialni są 

nauczyciele  przedmiotów ogólnych i przedmiotów zawodowych, uwzględniać będzie w 

szczególności: 

 a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

 b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu ,  

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu 

dnia,  

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć w tym ograniczenia czasowe na wykonanie zadań 

domowych, samodzielnej pracy. 

f) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców  (prawnych opiekunów) 

na ich prośbę. 

§6. 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą w Zespole Szkół  realizowane 

w szczególności:  

1) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających 

zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;  

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej  wskazanych w  §1 i §2 zapewniających 

wymianę informacji  i konsultacji  między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;  

3) przez informowanie ( Dziennik Librus ,telefon.,maile) rodziców (prawnych opiekunów)o 

dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez  ucznia w domu – w przypadku 

ucznia objętego zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym.  

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek 

świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to 



niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla 

zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły. 

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 

sposobu kształcenia  jak w §2 ,w ramach obowiązującego ich  tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z 

uczniami albo na ich rzecz. Czas pracy dydaktycznej nauczycieli  powinien być zachowany w ramach 

tzw. pensum. Wyżej wymienione zajęcia będą mogły być realizowane w ramach godzin 

ponadwymiarowych na uzasadniony  pisemny  wniosek nauczyciela ,po zasięgnięciu opinii 

wicedyrektorów, za zgodą Dyrektora Zespołu Szkół . Pensum ,po zachowaniu indywidualnej drogi 

służbowej nauczyciela, może ulec zmianie.  

 

§7. 

1) Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego  na odległość będą prowadzone przede wszystkim w 
zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie 
zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka 
możliwość. Realizacja  wyżej wymienionego Kształcenia odbywać się będzie przy  stosowaniu 
przepisów  zawartych w od § 1 do §6. 

2) Dopuszcza się modyfikację Szkolnych  Programów Nauczania w zawodzie, w taki sposób, aby część 
niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, 
a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku 
szkolnym. Za modyfikacje i realizacje programów nauczania zawodów odpowiedzialni są nauczyciele 
zawodu i  nauczyciele przedmiotów zawodowych. 

3) Uczniowie Zespołu Szkół będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku 
szkolnego 2019/2020 , czyli  31 sierpnia 2020 roku,  w ramach praktycznej nauki zawodu i w oparciu o 
umowę o odbycie praktyki zawodowej podpisaną przez Dyrektora Szkoły z pracodawcami  lub w 
hotelu szkoleniowym  „Centrum”  w Zespole  Szkół. 

§8. 

Dopuszcza się wprowadzanie zmian w zarządzeniu ,w postaci aneksów,  na wniosek  Dyrektora 
Zespołu Szkół, Wicedyrektorów ,Przewodniczących Komisji Przedmiotowych, Kierownika  Szkolenia 
Praktycznego, Przewodniczącej Rady Rodziców , Opiekuna lub Przewodniczącej Młodzieżowej Rady 
Szkoły. Wnioski winny wynikać ze specyfiki kształcenia na odległość i winny doprowadzać do 
usprawnienia  i udoskonalenia tej metody kształcenia  dla dobra wszystkich podmiotów Zespołu Szkół 
a przede wszystkim uczniów. Wnioski  wprowadzające przyszłe zmiany uwzględniać będą także 
potrzeby wynikające z ewentualnych zmian w przepisach prawa . 

§9. 

Z chwilą pojawienia się potrzeby wewnętrznego uregulowania zmian w procedurach 
przeprowadzania  egzaminu kwalifikacyjnego lub innych form egzaminów  wynikających z przepisów 
prawa to na wniosek przedstawicieli podmiotów szkoły  Dyrektora Zespołu Szkół ,Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców zostaną zmiany  wprowadzone aneksem do zarządzenia. 

 



§10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 


