
Zarządzenie Dyrektora ZSO w Wąbrzeźnie
z dnia 13 marca 2021 r.

nr 31/2020/2021

Działając 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późn.
zmianami),
zarządzam co następuje:

1. Wydłuża się od 15 marca 2021 r. do 28 marca 2021 r. czasowe ograniczenie
funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.

2. Od15 marca 2021 r. do 28 marca 2021 r. wprowadza się organizację realizacji zadań
szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie
zobowiązani są do:

a) obowiązkowego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach organizowanych
zdalnie przez szkołę. W przypadku trudności z dostępem do komputera, tabletu
lub telefonu z dostępem do Internetu fakt ten należy zgłosić wychowawcy
klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów;

b) do łączenia się do zdalnych zajęć z poszczególnych przedmiotów poprzez
komunikator DISCORD lub inne uzgodnione narzędzia elektroniczne;

c) systematycznego logowania się do dziennika elektronicznego celem odbioru
wiadomości i ogłoszeń związanych z organizacją pracy szkoły;

d) w przypadku niemożności uczestniczenia w lekcji online, należy niezwłocznie
uzupełnić materiał.

3. W okresie od 15 marca 2021 r. do 28 marca 2021 r. obowiązuje dotychczasowy plan
zajęć lekcyjnych, z wyjątkiem realizacji matur próbnych CKE prowadzonych zgodnie
z odrębnym harmonogramem dla klas trzecich.

4. Zgodnie z planem prowadzone będą zajęcia nauczania indywidualnego, zajęcia
dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne oraz
zajęcia w grupie do 5 uczniów.

5. Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
mogą być prowadzone w sposób stacjonarny z uczniami posiadającymi orzeczenia o
kształceniu specjalnym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Szczegółowe
zasady bezpieczeństwa dla tych zajęć zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

6. Szczegółowe zasady organizacji szkoły w okresie od 15 marca 2021 r. do 28 marca
2021 r., stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

7. W okresie od 15 marca 2021 r. do 28 marca 2021 r. w szkole mogą być organizowane
dla uczniów klas trzecich w sposób stacjonarny: konsultacje indywidualne lub
grupowe, zajęcia w ramach projektu „PNDS III”  oraz testy sprawdzające poziom
przygotowania do egzaminu maturalnego. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa
zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

8. Zarządzenie wchodzi w życie 15 marca 2021 r.
Dyrektor ZSO w Wąbrzeźnie
      Aleksander Czarnecki



Załącznik nr 1 do zarządzenia 31/2020/2021

Organizacja szczegółowa pracy ZSO w Wąbrzeźnie w sytuacji czasowego ograniczenia
funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19, w tym zasady organizacji zajęć z
wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

1. Zajęcia w trybie pracy zdalnej realizowane są za pomocą komunikatora DISCORD,
dziennika elektronicznego, a w szczególnych przypadkach za pomocą innego
komunikatora uzgodnionego pomiędzy nauczycielem a uczniami.

2. Za zgodą uczestniczących uczniów, w trybie pracy zdalnej realizowane są organizowane
przez szkołę zajęcia edukacyjne w ramach projektu „PNDS III” .

3. Dla uczniów klas trzecich zajęcia edukacyjne w ramach projektu „PNDS III” mogą być
realizowane w trybie stacjonarnym przy zachowaniu obowiązujących zasad reżimu
sanitarnego.

4. Konkursy i olimpiady przedmiotowe i interdyscyplinarne na etapie szkolnym mogą być
przeprowadzane w sposób stacjonarny przy zachowaniu zasad  reżimu sanitarnego.

5. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach zdalnych w odniesieniu do
ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:
a) nie należy udostępniać danych dostępowych osobom trzecim,
b) należy logować się przy użyciu własnych danych dostępowych ,
c) należy stosować się do poleceń nauczyciela związanych z obsługą komunikatorów,

m.in. w zakresie korzystania z kamery i mikrofonu,
d) należy korzystać z materiałów edukacyjnych pochodzących z bezpiecznych źródeł i

udostępniać je wyłącznie na polecenie nauczyciela.
6. Uczniowie mogą korzystać z podręczników, zeszytów ćwiczeń, kart pracy, książek,

e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów
poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela.

7. Nauczyciele mogą modyfikować treści nauczania, nie naruszając podstawy programowej.
8. Dyrektor w rekomendacjach dla nauczycieli ustala zasady w zakresie łączenie kształcenia

z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
9. W dzienniku elektronicznym nauczyciel po przeprowadzeniu danych zajęć zapisuje temat

oraz zaznacza frekwencję uczniów na podstawie uczestnictwa w lekcji online.
10. W sytuacji nieobecności uczniów na zajęciach on-line wynikających z doraźnych

problemów technicznych, rodzic lub uczeń zobowiązany jest niezwłocznie poinformować
o tym fakcie wychowawcę klasy lub nauczyciela przedmiotu.

11. Wychowawca usprawiedliwia nieobecności uczniów według obowiązujących w
nauczaniu stacjonarnym.

12. W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji
wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o
postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się z
zachowaniem następujących zasad:
a) stosowania postanowień Statutu Szkoły w zakresie oceniania;
b) formy monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i umiejętności

dostosowuje się do specyfiki przedmiotu oraz możliwości organizacyjno-technicznych
uczniów i nauczycieli.



13. W trakcie pracy zdalnej:
a) zajęcia w ramach kształcenia specjalnego realizowane są w porozumieniu z rodzicami

uczniów w sposób zdalny lub stacjonarny;
b) za koordynację współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami

odpowiadają wychowawcy klas;
c) pedagog szkolny koordynuje zadania dotyczące pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz pracy wychowawczo-profilaktycznej;
d) biblioteka udostępnia swoje zbiory dla uczniów w wyznaczonych godzinach pracy.

Załącznik nr 2 do zarządzenia 31/2020/2021

Wewnętrzne  procedury bezpieczeństwa obowiązujące przy realizacji zajęć
stacjonarnych w ZSO w Wąbrzeźnie

I. Informacje ogólne

1. Od 15 marca do 28 marca 2021 roku w Zespole Szkól Ogólnokształcących w
Wąbrzeźnie  mogą być prowadzone w sposób stacjonarny konsultacje
indywidualne lub grupowe dla uczniów, zajęcia w ramach projektu „PNDS III”
oraz testy sprawdzające poziom przygotowania do egzaminu maturalnego.

2. W wyżej wymienionych zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie klas
trzecich.

3. Od 15 marca do 28 marca 2021 roku w Zespole Szkól Ogólnokształcących w
Wąbrzeźnie dla uczniów całej szkoły mogą być prowadzone w sposób
stacjonarny zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze realizowane na podstawie orzeczeń o kształceniu specjalnym.

4. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych  salach lekcyjnych, które przed i po
zajęciach  będą dezynfekowane.

5. Uczniowie mogą korzystać z udostępnionych  sanitariatów znajdujących się w
gmachu szkoły lub przy sali gimnastycznej w szkole.

6. Sanitariaty dezynfekowane będą każdorazowo po zakończeniu zajęć.
7. W sanitariatach znajduje się zamykany kosz na zużyte środki ochrony osobistej.
8. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się koronawirusem przez

uczestnika zajęć, niezwłocznie zostaje on odizolowany (gabinet pedagoga –
parter). Zawiadamia się rodziców/rodzinę oraz kontaktuje się telefonicznie z
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w  Wąbrzeźnie, w celu uzyskania
decyzji co do dalszego postępowania, zgodnie z procedurami ogólnymi.

9. Nauczycielom prowadzącym lub nadzorującym zajęcia pracodawca zapewnia
środki ochrony osobistej.



II. Wchodzenie uczniów na teren szkoły

1. W zajęciach realizowanych w sposób stacjonarny uczestniczyć może wyłącznie
osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Uczeń lub  nauczyciel nie może bezwzględnie uczestniczyć w zajęciach
stacjonarnych, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych albo  jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.

3. Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę i zajmują
miejsce w wyznaczonej sali zachowując bezpieczny dystans od
pozostałych osób – co najmniej 2 metry odległości.

4. Przy wejściu na teren szkoły, wszyscy wchodzący obligatoryjnie dezynfekują ręce.
5. Nauczyciele, uczniowie lub ich opiekunowie mogą korzystać z parkingu na szkolnym

boisku w części pokrytej kostką brukową.

III. Zasady obowiązujące  w trakcie prowadzenia zajęć oraz po ich zakończeniu

1. W trakcie zajęć stacjonarnych obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką
ochronną.

2. Każdy uczestnik zajęć stacjonarnych zajmuje miejsce przy samodzielnym stoliku
przez cały czas trwania zajęć.

3. W trakcie zajęć drzwi wejściowe do sali, w której prowadzone są zajęcia pozostają
przez cały czas ich trwania otwarte.

4. Każdy uczestnik zajęć pracuje przy ławce ustawionej w odległości co najmniej 2
metrów od nauczyciela prowadzącego lub dozorującego i pozostałych  uczestników
zajęć.

5. Sale, w których odbywają się zajęcia, są w ich trakcie wietrzone.
6. Po zakończonych zajęciach obowiązuje nakaz zachowania dystansu pomiędzy

uczniami oraz nauczycielami – co najmniej 2 metry odległości.
7. Po zakończonych zajęciach ich uczestnicy niezwłocznie opuszczają teren szkoły.


