
 

 

ZS5-D/021/23/2020 

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu 
z dnia  16 października 2020 r. 

 
w sprawie organizacji zajęć w szkole z zastosowaniem trybu hybrydowego z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość w okresie od 17 października 2020 r.  w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   

Na podstawie: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                            i zwalczaniem 

COVID-19 

 

Dyrektor Szkoły, zarządza co następuje: 

§ 1 

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli od dnia 19  października 2020 r. 

do prowadzenia zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych 

kształcenia ustawicznego w trybie mieszanym (hybrydowym) z wykorzystaniem metod, 

a także technik kształcenia na odległość wg odrębnego harmonogramu uwzględniającego 

wszystkie oddziały w Zespole Szkół Nr 5 do odwołania. 

§ 2 

1. Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zdalnej realizacji programów 

nauczania w wyznaczonych  w harmonogramie oddziałach i terminach,  z wykorzystaniem 

szkolnego dziennika elektronicznego, Office 365-Microsoft Teams, komunikatorów, 

Platformy Moodle CKU-zdalnie, grup społecznościowych, służbowej poczty 

elektronicznej, platform edukacyjnych, bezpłatnych programów edukacyjnych, 

branżowych platform w serwisie YouTube, przy jednoczesnym wykorzystywaniu  

zasobów: Zintegrowana Platforma Edukacyjna, Scholaris-Portal wiedzy dla nauczycieli, 

Lektury.gov.pl.,Biblioteka cyfrowa Polona, Khan Academy, Koduj.gov.pl.  

2. W planowaniu i organizacji zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość 

różnych metod pracy zdalnej dyrektor szkoły rekomenduje, aby w co najmniej 50% 

realizowanych lekcji nauczyciel uwzględniał metodę synchroniczną przy zastosowaniu 

narzędzia Microsoft Teams. 

3. O sposobie kontaktu podczas lekcji w czasie rzeczywistym z uczniami i słuchaczami 

decyduje nauczyciel. Nauczyciele pracują w siedzibie szkoły i korzystają z całego sprzętu 

elektronicznego dostępnego  w szkole. 



 

§ 3 

1. Koordynatorem nauczania zdalnego w określonym terminie w danej klasie jest 

wychowawca klasy/opiekun semestru, który monitoruje realizację obowiązku szkolnego 

przez uczniów, a w przypadku problemów ucznia/słuchacza z dostępem do Internetu czy 

do  sprzętu elektronicznego organizuje konsultacje z nauczycielami lub przygotowuje 

materiały na piśmie dla konkretnego ucznia za okres nauki zdalnej.  

2. Wychowawca współpracuje z nauczycielem prowadzącym zajęcia dla uczniów  

z orzeczeniami.  

3. Wychowawca klasy organizuje zebrania z rodzicami on-line w sposób ustalony                            

z rodzicami.  

§ 4 

Pedagodzy i psycholog oraz doradca zawodowy przygotowują harmonogram konsultacji 

telefonicznych dla uczniów odbywających naukę zdalną i przekazują go przez dziennik 

elektroniczny do wiadomości uczniów i ich rodziców. 

§ 5 

Organizacja kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjnych odbywa się wg 

harmonogramu  pracy zdalnej w określonym terminie na zasadach ustalonych z uczniem  

i z jego rodzicami/ słuchaczem, w tym z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych dostępnych 

w zasobach Internetu dostosowanych do możliwości oraz potrzeb ucznia/ słuchacza. 

§ 6 

Zajęcia u pracodawców odbywają się bez zmian i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 

określonymi przez pracodawcę. 

§ 7 

1.  Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania 

przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych teoretycznych i praktycznych, tak, 

by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość, a w przypadku 

wprowadzonych  zmian  w podstawie programowej mają obowiązek dokonania  

odpowiednich korekt.  
 

2. Nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych i w razie potrzeby zgłaszają 

dyrektorowi konieczność modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 

 

§ 8 

1. Dyrektor Szkoły  ustali z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych 

klas/semestrów, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym 

dniu, zróżnicowanie tych zajęć,  możliwości psychofizyczne ucznia. 

2. Organizując uczniom i słuchaczom kształcenie na odległość, nauczyciele  uwzględniają 

zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację 



elektroniczną. Zaleca się, aby czas lekcji bezpośrednio przed ekranem komputera wynosił 

od 20 do 30 minut. 

 

§ 9 

1. Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli klas/opiekunów semestrów 

do poinformowania uczniów/ rodziców uczniów/słuchaczy o harmonogramie związanym  

z trybem hybrydowym nauki, o wszelkich dostępnych materiałach. 

2. Dyrektor szkoły rekomenduje materiały bezpłatne, zgodne z podstawą programową dla 

szkoły ponadpodstawowej, zaczerpnięte z drukowanych podręczników szkolnych,  

e-zasoby rekomendowane przez MEN, udostępniane  zgodnie z zasadami związanym  

z ochroną praw autorskich, dostępne z różnych urządzeń (komputer, tablet, smartfon), 

przygotowane w taki sposób, aby uczeń nie był zobowiązany do skanowania  

czy drukowania, dostosowane  do możliwości psychofizycznych uczniów, potrzeb 

uczniów w związku z określonymi niepełnosprawnościami i w związku z zaleceniami do 

pracy określonymi w opinii, orzeczeniu poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

 

§ 10 

Dyrektor Szkoły ustali w uzgodnieniu z nauczycielami, w jaki sposób będzie monitorowana 

i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce. 

 

                                                            § 11 

Dyrektor szkoły ustala następujące zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów  

i słuchaczy z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną: 

• równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, 

• lekcje 45 minutowe z przerwami (zgodnie z otrzymanym planem lekcji), 

• zróżnicowanie zajęć, 

• łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. 

 

oraz  zasady bezpieczeństwa w sieci: 

• korzystanie z mobiDziennika, skrzynek służbowych e-mail, 

• niekorzystanie z prywatnych skrzynek mailowych przez uczniów i nauczycieli , 

• sprawdzenie posiadania zabezpieczenia antywirusowego własnego komputera. 

§ 12 

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli szkoły do zdalnej pracy w zespołach 

przedmiotowych i udzielania pomocy merytorycznej oraz technicznej innym nauczycielom, 

rodzicom i uczniom/słuchaczom w celu realizacji nauczania  w trybie hybrydowym. 

§ 13 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r.  i obowiązuje do odwołania. 



Iwona Hnatiuk 

dyrektor ZS Nr 5 w Walbrzychu 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1 

 

                         

 

Harmonogram zajęć hybrydowych w szkole młodzieżowej 

 (technikum i branżowej szkole I stopnia) 

 

Data Klasy Forma zajęć 

19.10-23.10.2020 1 i 3 technikum oraz bs1 Stacjonarnie  

19.10-23.10.2020 2 i 4 technikum oraz 2 bs1 zdalnie 

26.10-30.10.2020 1 i 3 technikum oraz bs1 zdalnie 

26.10-30.10.2020 2 i 4 technikum oraz 2 bs1 stacjonarnie 

 

Uczniowie, którzy mają zajęcia praktyczne u pracodawców, uczęszczają na te zajęcia zgodnie 

z planem. Odbywają zajęcia u pracodawców. 

Uczniowie, którzy odbywają zajęcia w CKZ mają zajęcia zgodnie z powyższym 

harmonogramem (stacjonarnie/zdalnie). 

Zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywają się stacjonarnie. 

 

Powyższy harmonogram zmiany formy zajęć co drugi tydzień obowiązuje do odwołania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 2 

 

 

NAUCZANIE HYBRYDOWE W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH 

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną od dnia 19 października 2020 r. 

we wszystkich oddziałach Szkół dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu zostaje 

wprowadzone nauczanie hybrydowe polegające na naprzemiennym nauczaniu 

stacjonarnym i zdalnym. 

Harmonogram zajęć 

W dniach od 19 do 23 października 2020 r.  

1. zajęcia realizowane w szkole dla słuchaczy semestrów: - I SP, II SP, I 

LO, II LO, III LO 

2. zajęcia zdalne przeprowadzone są dla słuchaczy semestrów: III SP, IV 

SP, IV LO, V LO, VI LO 

W dniach od 26 do 30 października 2020 r. 

1. zajęcia realizowane w szkole dla słuchaczy semestrów: - IIISP, IV SP, 

IV LO, V LO, VI LO 

2. zajęcia zdalne przeprowadzone są dla słuchaczy semestrów: I SP, II 

SP, I LO, II LO, III LO 

 

Naprzemienne nauczanie hybrydowe obowiązuje do odwołania. 

 

   

 


