
 

ZARZĄDZENIE NR 392/2020/2021 

DYREKTORA 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH 

IM. JANUSZA KORCZAKA 

W PSZCZYNIE 

z dnia 26.03.2021 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 

29.03.2021 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 

Z uwagi na poważną sytuację epidemiologiczną w dniach 29.03.2021 - 11.04.2021r. nauka we 

wszystkich klasach odbywać się będzie w trybie zdalnym.  

Zawieszeniu zajęć stacjonarnych podlegają również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka.   

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze odbywać będą się w trybie zdalnym.  

§2 

Zobowiązuję nauczycieli wszystkich klas do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz praktycznej nauki 

zawodu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności 

wykorzystywania narzędzi TEAMS.  

Nauczyciele zobowiązani są do łączenia się w czasie lekcji z uczniami i prowadzenia zajęć on-line 

jeśli tylko takie połączenie jest ze strony ucznia możliwe. 

§ 3 

Uczniowie szkoły branżowej będący młodocianymi pracownikami szczegóły organizacyjne realizacji 

praktyk ustalają z pracodawcą. 

§ 4 

Nauczyciel bibliotekarz pracuje zgodnie z regulaminem i procedurami pracy zdalnej. 

§ 5 

Pedagodzy szkolni i psycholog swoje godziny pracy realizują zdalnie i pełnią dyżur telefoniczny do 

godziny 16.00.  

§ 6 

Nauczyciele świetlicy realizują swoje godziny zgodnie z regulaminem i procedurami pracy zdalnej. 

 

 



§ 7 

Rodzice uczniów klas 1-3, którzy są pracownikami medycznymi oraz pracownikami służb 

porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) mogą zgłosić pisemny 

wniosek o zorganizowanie w szkole dzieciom zajęć opiekuńczych, podczas których umożliwiona 

będzie realizacja nauki zdalnej. 

§ 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 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 i obsługi pracują stacjonarnie lub zdalnie, zgodnie ze wskazaniami                          

i potrzebami wskazanymi przez dyrektora szkoły.  

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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