
 

ZARZĄDZENIE NR 390/2020/2021 

DYREKTORA 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH 

IM. JANUSZA KORCZAKA 

W PSZCZYNIE 

z dnia 18.03.2021 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 

22.03.2021 r. do 11.04.2021 r. 

na podstawie: rozporządzenia 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 

W dniach 22.03.2021 - 11.04.2021r. nauka w klasach: 1aL-2bL, 2aL-3aL, 1-3 aU, 4aL, 4aAU, 4bAU, 

5bAU.szkoły podstawowej będzie się odbywać stacjonarnie, wg planu lekcji, w godz. 8.00-13.00.  

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywać będą się stacjonarnie wg obowiązującego 

harmonogramu.   

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze odbywać będą się stacjonarnie wg obowiązującego 

harmonogramu. 

§2 

Zobowiązuję nauczycieli pozostałych klas do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz praktycznej nauki 

zawodu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

Uczniowie szkoły branżowej będący młodocianymi pracownikami szczegóły organizacyjne realizacji 

praktyk ustalają z pracodawcą. 

§ 3 

Ze względu na skrócony czas pobytu w szkole uczniów dojeżdżających busami a uczących się 

stacjonarnie nauczyciel prowadzi ostatnie lekcje zdalnie dla tych uczniów (frekwencja: zbz).  

Nauczyciel może lekcję zdalną poprowadzić z domu lub szkoły o umówionej z klasą godzinie – po 

dojeździe uczniów do domu. 

§ 4 

Podczas zajęć stacjonarnych w szkole obowiązuje przyjęty Regulamin bezpieczeństwa organizacji 

pracy podczas epidemii Covid-19. Organizacja przerw obiadowych i dyżurów ustalane są oddzielnym 

harmonogramem i stanowią załącznik  do niniejszego Zarządzenia. 

§ 5 

Nauczyciel bibliotekarz pracuje wg planu stacjonarnie, na terenie szkoły, umożliwiając uczniom 

korzystanie z zasobów bibliotecznych i dostępu do komputerów. 

 



§ 6 

Pedagodzy szkolni i psycholog pracują stacjonarnie wg grafiku dyżurów, w godz. 8.00– 13.00 

udzielając porad i pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom i rodzicom. Pozostałe godziny 

pracy realizują zdalnie i pełnią dyżur telefoniczny do godziny 15.00.  

§ 7 

Nauczyciele świetlicy realizują swe godziny wg przyjętego harmonogramu (część godzin realizowana 

jest zdalnie, część stacjonarnie). 

§ 8 

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

uczyć się zdalnie w domu, mogą zgłosić dyrektorowi  wniosek o realizację nauczania stacjonarnego 

lub zdalnego (z wykorzystaniem komputerów szkolnych) w szkole. Dyrektor, w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej podejmie decyzję o ewentualnej możliwości takiej organizacji. 

§ 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 (kryteriów) 

oceniania w trybie nauki zdalnej. 

§ 10 

Pracownicy administracji pracują stacjonarnie lub zdalnie, zgodnie ze wskazaniami i potrzebami 

dyrektora szkoły. Pracownicy obsługi szkoły pracują stacjonarnie. 

§ 11 

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


Załącznik Zarządzenia nr 390/2020/2021 z dnia 18.03.2021 

 

ORGANIZACJA DYŻURÓW I PRZYDZIAŁ SAL W DNIACH 22 marca – 11 kwietnia 2021 r. 

 Uczniowie i pracownicy w przestrzeniach wspólnych zobowiązani są do noszenia maseczek. 

 Podczas przerw uczniowie nie wychodzą na korytarz, przebywają w przydzielonych klasach 

pod opieką nauczyciela, z którym odbyli lekcję.  Klasy 1-3 przebywają podczas przerw na 

wyznaczonej części korytarza pod opieką nauczycieli uczących. 

 Dopuszczalne jest przechodzenie uczniów pod opieką nauczyciela, prawą stroną korytarza na 

zajęcia specjalistyczne oraz lekcje informatyki, plastyki, muzyki, w.f. 

 Nauczyciele rozpoczynający lekcje o godz. 8.00 przychodzą na godz. 7.45 i otwierają klasy, 

przejmują uczniów ze świetlicy. 

 

 Dyżur przy szafkach od godz. 7.00 – pełni nauczyciel świetlicy przy wspomaganiu opiekunek 

 Dyżur przy szafkach o godz. 13.00 – 13.15 – nauczyciele kończący zajęcia z uczniami 

 prosimy o przypilnowanie kolejności podchodzenia do szafek (gdy jest tłok można poczekać z 

uczniami w głębi korytarza) 

UWAGA: Ze względu na busy lekcja 6 rozpoczynać będzie się o godz. 12.20. (skrócona przerwa) i 

trwać do 13.05. 

Przydział sal lekcyjnych: 

klasa Sala 

 1aL-2 bl 2.5 

 2-3 al 2.6 

 1-3 aU 2.2 

 4 al 2.18 

 4 aAU 1.15 

 4 bAU 3.2 

 5bAU 3.13 

 

Na przerwy obiadowe uczniowie schodzą klasami, pod opieką nauczyciela: 

ORGANIZACJA PRZERW OBIADOWYCH OD 22 MARCA DO 11 KWIETNIA 2021r. 

godz. klasa/ilość klasa/ilość klasa/ilość klasa/ilość  razem: 

11:00 11:15 1-3aU Doroty (8) 1-2L Jadzi (6) 2-3L(Uli) 7    21 

11:15 11:30 4aL (5) 4aAU (3) 4bAU (2) 5bAU (2)  11 
 

 

 


