
Siemianice 28.08.2020 r. 

ZARZĄDZENIE nr 15/2020 

z dnia 28 sierpnia 2020 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEMIANICACH 

w sprawie Zasad organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania 

szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 

Na podstawie § 1. 1 rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2020, poz. 493) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się Zasady organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady 

przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, zwane dalej Zasadami, 

stanowiące załącznik do zarządzenia.  

2. Zasady obowiązują wszystkich pracowników  Zespołu Szkół w Siemianicach.  

 

§ 2. Zobowiązuje się wychowawców klas do: 

1. Ustalenia/sprawdzenie poprawności/ szybkiego kontaktu z uczniem i jego rodzicami, w tym 

sprawdzenia możliwości udziału w zajęciach online (sprzęt, łącze, czas);  

2. Założenia wirtualnych klas (pokojów) na platformach edukacyjnych – przekazanie sposobu 

logowania się na spotkania uczniom; 

3. Zorganizowania wirtualnego spotkania z klasą w drugim tygodniu września (ustalenie przyczyn – 

braku kontaktu z uczniem); 

4. Zorganizowania spotkania z rodzicami w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego (małe grupy, 

maseczki, dezynfekcja rąk i pomieszczenia – przekazanie zasad pracy i organizacji pracy w roku 

szkolnym; 

5. Zorganizowania wirtualnego spotkania z rodzicami – próba wirtualnej wywiadówki z możliwością 

konsultacji online; 

 

§ 3. Zobowiązuje się nauczycieli do: 

1. Zdiagnozowania w drugim tygodniu września efektywności nauczania online podstawy 

programowej (diagnoza umiejętności nabytych przez uczniów od marca do czerwca 2020 - bez 

oceny) i przekazania wyników dyrektorowi szkoły - ustalenia 3 umiejętności z każdego przedmiotu, 

w opanowaniu których potrzeba uczniom wsparcia nauczyciela i uzupełnienia braków 

2. Przeprowadzenia kolejnej diagnozy umiejętności wskazanych  do poprawienia w pierwszej 

diagnozie (termin do grudnia);  

3. Przeanalizowania zrealizowanych i niezrealizowanych treści oraz warunków realizacji podstawy 

programowej oraz modyfikacji planów dydaktycznych w tym zakresie; 

4. Zorganizowania spotkania online z uczniami klas, w których nauczyciel uczy i wspólne z 

wychowawcą ustalanie przyczyn braku kontaktu z uczniem, jeżeli będą uczniowie, którzy nie 

zalogowali się na zajęcia (do 10 października)  -  oraz utrzymanie takiego kontaktu z uczniami raz 

w miesiącu. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.                                                                                                                                     


