
 

ZARZĄDZENIE NR 359/2020/2021  

DYREKTORA 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH 

IM. JANUSZA KORCZAKA 

W PSZCZYNIE 

z dnia 29.10.2020 r. 

 

 

Dotyczy: organizacji kształcenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół 

obowiązująca w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im . Janusza Korczaka w Pszczynie w okresie od 

31.10 2020 r. do 8.11 2020 r. 

na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 23 października 2020 r. 

zmieniającego 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 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Zobowiązuję nauczycieli klas 4-8 szkoły podstawowej, klas 1-3 SPDP oraz klas 1-2 branżowej szkoły 

I stopnia od dnia 31 października 2020 do 8 listopada 2020r. w czasie ograniczenia funkcjonowania 

szkół  do organizacji prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. Nauczyciele zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć nauczania indywidualnego 

prowadzą zajęcia w uzgodnieniu z opiekunami prawnymi dziecka – stacjonarnie lub zdalnie lub 

prowadzą konsultacje.  

Nauka w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz w klasie 3 szkoły branżowej odbywa się stacjonarnie 

wg dotychczasowego planu lekcji. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się 

stacjonarnie wg obowiązującego harmonogramu. 

 

§ 2 

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu  w klasach 1-2 szkoły branżowej, w dnach 31.10- 8.11 

prowadzą zajęcia kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania 

danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych 

metod. 

§ 3 

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia 

będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f 

specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Szczegóły 

organizacyjne powinny być ustalone z pracodawcą. 

§ 4 

Nauczyciel bibliotekarz pracuje wg planu, w tym przez dwa dni na terenie szkoły, umożliwiając 

uczniom korzystanie z zasobów bibliotecznych i dostępu do komputerów. 

§ 5 



Pedagodzy szkolni i psycholog pełnią dyżury w szkole w godzinach od 8.00 -13.00 udzielając 

osobiście lub telefonicznie porad i pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom i rodzicom. Dyżur 

telefoniczny pełnią w godzinach 8.00 – 16.00. 

§ 6 

Nauczyciele świetlicy realizują swe zadania zdalnie wg przyjętego regulaminu oraz przyjętych 

procedur edukacji zdalnej. Pełnią również dyżur w szkole wg ustalonego harmonogramu 

§ 7 

Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność lub utrudnione warunki domowe nie będą mogli 

uczyć się zdalnie w domu, mogą wystąpić do dyrektora szkoły  z wnioskiem o realizację nauczania 

stacjonarnego lub zdalnego (z wykorzystaniem komputerów szkolnych) w szkole. 

§ 8 

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania szkoły są przekazywane przez 

dziennik elektroniczny Vulcan i publikowane na stronie internetowej szkoły 

§ 9 

Zajęcia zdalne odbywać się będą wg przyjętego regulaminu edukacji zdalnej, procedur organizowania 

nauki z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość, wewnątrzszkolnych zasad oceniania 

obowiązujących podczas organizowania nauki na odległość oraz przedmiotowych zasad oceniania 

w trybie nauki zdalnej. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

http://www.zs3s.pna.pl/upload/files/2020_PROCEDURY_ZDALNE_20-21.pdf
http://www.zs3s.pna.pl/upload/files/2020_PROCEDURY_ZDALNE_20-21.pdf
http://www.zs3s.pna.pl/upload/files/2020_WZO_zdalne_zarzadzene%281%29.pdf
http://www.zs3s.pna.pl/upload/files/2020_WZO_zdalne_zarzadzene%281%29.pdf
http://www.zs3s.pna.pl/dokumenty-szkoly/przedmiotowe-zasady-oceniania.html
http://www.zs3s.pna.pl/dokumenty-szkoly/przedmiotowe-zasady-oceniania.html

