ZARZĄDZENIE nr 08/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w roku szkolnym 2019/2020.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 zarządzam od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. wprowadzenie w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, kształcenia na odległość.
Poniżej określam zasady prowadzenia kształcenia na odległość:
§1
Podstawowym narzędziem do realizacji zajęć zdalnych, w tym również nauczania
indywidualnego oraz zindywidualizowanej ścieżki nauczania, jest dziennik elektroniczny.
§2
Od dnia 25 marca 2020 r. wszyscy nauczyciele wpisują tematy lekcji, na podstawie których
będzie monitorowana ich obecność w pracy, jest to również dokument szkolny, jak też
podstawa do rozliczenia finansowego.
§3
Obowiązuje dotychczasowy plan zajęć lekcyjnych, według którego nauczyciel loguje się w
określonych godzinach lekcyjnych.
§4
Dotychczasowy plan lekcji obowiązuje każdego ucznia, który loguje się przez narzędzie
elektroniczne, w wypadkach szczególnych uczeń może zalogować się w późniejszym czasie,
jednak musi to uczynić w każdym dniu zajęć.
§5
Administrator dziennika, wicedyrektor szkoły, w ramach prowadzonego nadzoru
pedagogicznego, sprawdza logowania zgodnie z planem lekcji.
§6
Nauczyciele mają prawo, po uzgodnieniu z dyrektorem, do modyfikacji szkolnych zestawów
programów nauczania pod kątem równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych
dniach tygodnia oraz ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć, jak też wynikającej z
dyspozycji psychofizycznej ucznia.
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§7
Nauczyciele przedmiotów artystycznych Liceum Sztuk Plastycznych oraz nauczyciele
praktycznej nauki zawodu prowadzą zajęcia w formie teoretycznej, wyłącznie w zakresie, w
jakim z programu nauczania danej specjalizacji/zawodu wynika możliwość realizacji
wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik lub
innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach (semestrach) programowo
wyższych w następnych latach szkolnych.
§8
Praktyki zawodowe uczniów technikum, zaplanowane do odbycia w okresie, w którym
wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zostaną
zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020; o terminach poinformuje dyrektor w
odpowiednim czasie.
§9
Ustalenia na temat warunków, sposobu oraz terminów przeprowadzania egzaminów
dyplomowych, warunkówi sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
poprawkowego, egzaminu semestralnego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz
warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku
wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny przekaże dyrektor odrębnym
zarządzeniem; na dzień dzisiejszy wszelkie terminy zostają przesunięte ze względu na
zaistniałą sytuację epidemiczną.
§ 10
Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych dla klasy IV Liceum
Plastycznego odbywać się będą w formie zdalnej do dnia 10 kwietnia 2020 roku; tym samym
do dnia 10 kwietnia br. nauczyciele zobowiązani są wystawić uczniom klasy IV LP oceny
końcowo roczne.
§ 11
Nauczyciel może prowadzić zajęcia w różnorodnych formach, posługując się różnymi
narzędziami elektronicznymi zalecanymi przez MEN.
§ 12
Ocenianie odbywa się poprzez materiały przekazywane i odbierane w formie zdalnej, przy
zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu.
§ 13
Wychowawcy klas oraz nauczyciele przedmiotów za pomocą dziennika elektronicznego
pozostają w stałym kontakcie z uczniami oraz rodzicami, monitorując i przekazując
informacje na temat postępów uczniów w nauce, jak również o uzyskanych ocenach.

Dyrektor szkoły
mgr Janusz Matuszewski
2

