ZARZADZENIE NR 9/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
z dnia 24.03.2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
Zespołu Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493),
2. art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148, z późn. zm.),
zarządza się, co następuje:

§1
Za koordynację współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby
edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, odpowiada dyrektor szkoły, a czuwanie
nad realizacją zadań przez uczniów zostaje powierzone wychowawcom oddziałów.

§2
Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas
uwzględnia w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,
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d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć – realizowane są w miarę możliwości,
a ich realizacja odnotowana jest w formularzu rejestracji zajęć,
zawarty jest w planie lekcji obowiązującym od dnia 16 marca 2020 r.
Nauczyciele przygotowując materiały powinni mieć na uwadze informacje zawarte
w powyższych punktach – c, d oraz e.

§3
Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów,
w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także
uzyskanych przez niego ocenach odbywać się będzie przy wykorzystaniu dziennika
elektronicznego

i

innych

dostępnych,

wybranych

przez

uczniów

i

nauczycieli,

komunikatorów.

§4
Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy, egzamin semestralny i sprawdzian
wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których
mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach
pozaszkolnych odbywać się będą na dotychczasowych warunkach. W przypadku zmiany
przepisów zostaną wydane nowe postanowienia.
§5
Dokumentację realizacji zadań w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie bibliotekarz i psycholog dokonuje w formularzu Google, nauczyciele od
25 marca 2020 r. potwierdzają wpisem tematów w dzienniku elektronicznym bez zaznaczenia
frekwencji.
Nauczyciele, prowadzący rewalidację, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i granty edukacyjne dokumentują swoją pracę w formularzu
Google.
2

§6
Jako źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci
elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać rekomenduje się:
a) materiały i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem
www.epodreczniki.pl,
b) materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek
podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach
internetowych

Centralnej

Komisji

Egzaminacyjnej

i

okręgowych

komisji

egzaminacyjnych,
c) materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) inne niż wymienione w lit. a–c materiały wskazane przez nauczycieli.
Dodatkowo zajęcia można realizować poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności
określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem
i dających podstawę do oceny pracy ucznia oraz z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub
rodzicem.

§7
Każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za
pomocą e – dziennika w godzinach pracy nauczyciela lub w innej dogodnej dla obydwu stron
formie i czasie.

§8
Obowiązuje zatwierdzony w sierpniu 2019 r. szkolny zestaw programów nauczania.
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§9
Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie:
1)

teoretycznych przedmiotów zawodowych,

2)

praktycznych przedmiotów zawodowych – w zakresie, w jakim z programu nauczania
danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
kształcenia.

§10
W przypadku praktyk zawodowych uczniów technikum i szkoły policealnej, zaplanowanych
do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania
jednostek systemu oświaty, praktyki realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020.
W przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktycznowychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu
przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu.

§11
Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych zostaje zawieszone w całości do dnia
10.04.2020 r.

§12
Nadzór pedagogiczny nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość

lub

innego

sposobu

kształcenia

sprawują

właściwe

organy

nadzoru

pedagogicznego. Nadzorowi podlega w szczególności sposób organizacji kształcenia i stopień
obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.
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§13
Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego
sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia
w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz,
a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin
ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

§14
Jednocześnie Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 8/2020 z dnia 11 marca 2020 r. traci moc.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
Grzegorz Bylica
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