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Zarządzenie nr    1/2020/2021 

Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie 
z dnia 31 sierpnia  2020 r. 

 
w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 
 
W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa i w związku  
z tym możliwym  ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty 
 
Na podstawie: 
 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), 
2) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), 
3) Rozporządzenie MEN  z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach 
 

 
w celu zapewnienie właściwego skutecznego funkcjonowania szkoły w  okresie ewentualnego 
nauczania w systemie zdalnym lub systemie mieszanym, wprowadzam  
i zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do przestrzegania następujących zasad organizacji  
pracy szkoły w odniesieniu do: 
 

§ 1. 
Organizacji nauczania na odległość 

 
1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do pozostawania w ciągłej gotowości do pracy, która może 

przyjąć różne warianty: 
1. Stacjonarny system nauczania - tradycyjny 
2. Mieszany system nauczania- część klas w danym tygodniu przychodzi do szkoły, część 

jest objęta zdalnym systemem nauczania 
3. Zdalny system nauczania – wszyscy uczniowie realizują obowiązek nauki  

w swoich domach 

2. O sposobie pracy w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie decyduje dyrektor  za zgodą 
organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego . 

3. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły: 
a) kontakt za pomocą e-dziennik platforma LIBRUS, 
b) kontakt e-mail na adres: szkola@zspreda.pl 
c) kontakt telefoniczny: tel. 586787080, 668 696 363 
d) kontakt za pomocą komunikatora/platformy: Microsoft Team 
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4. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli w terminie do 14 września 2020r., aby jednoznacznie 

określili za pomocą, jakich metod i form  będą realizować podstawę programową w  okresie 
ewentualnego nauczania w systemie zdalnym lub systemie mieszanym – informacje proszę 
przekazać wyznaczonym wicedyrektorom za pomocą platformy Librus: 

1. Justyna Paliwoda- nauczyciele przedmiotów zawodowych 
2. Marzena Zalewska – nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
3. Kinga Krajkowska – nauczyciele przedmiotów humanistycznych 

5. W razie zaistnienia konieczności wprowadzenia nauczania zdalnego lub w systemie mieszanym 
dyrektor szkoły zapewni nauczycielom możliwości prowadzenia lekcji  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w siedzibie szkoły, zgodnie z 
wytycznymi MZ i GIS. 

6. W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie obowiązuje platforma  Microsoft Team jako narzędzie 
do nauki w  okresie ewentualnego nauczania w systemie zdalnym lub systemie mieszanym. 

 
7. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z 

podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu, lub nie posiada warunków 
do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych do dnia 4 września  2020r. 
(niezwłocznie) informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dyrektor szkoły (w 
miarę możliwości) zapewni sprzęt służbowy, dostępny na terenie szkoły. W momencie 
ogłoszenia konieczności wprowadzenia zdalnego nauczania  zobowiązuję wszystkich nauczycieli 
do prowadzenia zajęcia edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin. 

8. Zaleca się , aby zdalne nauczanie w charakterze synchronicznym obejmowało co najmniej 50% 
zajęć w czasie rzeczywistym (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą Microsoft Team). 

9. W celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy  
z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują 
zadania w czasie odroczonym).Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za 
pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej oraz wybranych platform edukacyjnych a 
w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub 
rodziców. 

10. Nauczyciel prowadzący zajęcia w trybie zdalnym ma obowiązek w tygodniu poprzedzającym 
spotkania online, zaplanować w terminarzu na platformie Librus te lekcje. 

11. Nauczyciele  do dnia 14 września  2020r. do godziny 12.00,  
określają na jakich warunkach będą realizować zdalne konsultacje merytoryczne dla rodziców i 
uczniów w każdym systemie pracy szkoły – należy określić dni tygodnia oraz godzinę 
dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Kontakt jest możliwy za pomocą e-dziennika 
Librus oraz  telefonów służbowch . 

12. Nauczycie mają obowiązek ,dostosować  program nauczania do metod i form, które zamierzają 
stosować w  okresie ewentualnego nauczania w systemie zdalnym lub systemie mieszanym, ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów. 

13. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 2 do 
zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i 
stosowania ich w kontaktach z rodzicami. 

14. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które 
określono w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania 
zapisów szczegółowych załącznika. 

15. Zasady przeprowadzania egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności,  klasyfikacyjnego, 
poprawkowego w  okresie ewentualnego nauczania w systemie zdalnym lub systemie 
mieszanym  określa załącznik nr 5. 
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16. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach  
oraz otrzymanych ocenach zamieszczono w załączniku nr 6 

17. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zamieszczono w 
załączniku nr 7. 

18. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
zamieszczono w załączniku nr 8. 

19. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej 
zamieszczono w załączniku nr 9. 

20. Organizację indywidualnego nauczania w trybie zdalnym  
 w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie zamieszczono w załączniku nr 10. 

21. Organizację  systemu  nauczania mieszanego w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie z uwagi na 
pandemię Covid-19 zamieszczono w załączniku nr 11. 

 
 
 

§ 2. 
Obowiązki wychowawców w zakresie zdalnego systemu nauczania lub mieszanego systemu 

nauczania 
 

1. Wychowawca ma obowiązek: 
a) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do 

Internetu. W przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie 
dyrektora szkoły w celu ustalenia alternatywnych form kształcenia, 

b) wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze 
swoimi wychowankami, 

c) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które 
zgłaszają jego uczniowie lub rodzice, 

d) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji 
z wychowawcą klasy. 

 
§ 3. 

Obowiązki pedagoga/psychologa w  okresie ewentualnego nauczania w systemie zdalnym lub 
systemie mieszanym 

 
1. W czasie trwania pandemii wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga/psychologa szkolnego 

ma charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne. 
2. Pedagog/psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym 

harmonogramem. 
3. Harmonogram pracy pedagoga/psychologa jest dostępny w widoczny miejscu  

na stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą 
elektroniczną przez dyrektora szkoły. 

4. Szczegółowe obowiązki pedagoga/psychologa szkoły określa załącznik nr 4 niniejszego 
zarządzenia. 
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§ 4. 
Zasady działania biblioteki szkolnej w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie 

1. Biblioteka szkolna PZS w Redzie,  w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na 

podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN. 

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki PZS w Redzie określa załącznik nr 12. 

§ 5. 

Realizacja zajęć wychowania fizycznego w PZS w Redzie. 

1. Realizację obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w PZS w Redzie określa 
załącznik nr 13. 

§ 6. 

Organizacja kształcenia specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej  w PZS w Redzie. 
1. Organizacja kształcenia specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej  w PZS w Redzie  

określa załącznik nr 14. 
 

§ 7. 

Organizacja zajęć rewalidacyjnych. 
1. Organizację zajęć rewalidacyjnych w PZS w Redzie określa załącznik nr 15. 

 
 
 

§ 8. 
Zasady współpracy dyrektora z pracownikami administracji w trakcie systemu pracy zdalnej. 
 

1. Pracownicy administracyjni, pozostając w gotowości do pracy, pełnią swoje obowiązki służbowe 
zdalnie oraz zmianowo. 

2. Dyrektor szkoły może w dowolnym momencie wezwać pracownika administracji  
do stawienia się w zakładzie pracy. 

3. Podstawowymi formami kontaktu pracowników administracyjnych z dyrektorem szkoły są: 
telefon komórkowy , e-mail:dyrektorpzsreda@gmail.com Dopuszcza się  
po wcześniejszym ustaleniu także kontakt za pomocą komunikatorów społecznych (WhatsApps, 
Messenger). 

4. Pracownik administracyjny jest dostępny w godzinach swojej pracy pod wskazanym przez siebie 
numerem telefonu i pod wskazanym adresem e-mailowym. 

5. Pracownik administracyjny na bieżąco zdalnie przekazuje dyrektorowi szkoły/placówki 
informacje dotyczące funkcjonowania szkoły/placówki, informując natychmiast o sytuacjach 
nagłych. 
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§ 9. 
Zasady współpracy szkoły/placówki z sanepidem 
 

1. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny 
Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń. 

2. Dyrektor szkoły wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS. 
3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor szkoły/placówki 

niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną. 
4. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów 

dyrektor szkoły/placówki niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-
sanitarną. 

5. Dyrektor szkoły-placówki pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji 
epidemiologiczno-sanitarnej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem 
się epidemii COVID-19. 

 

Kontakt do  sanepidu: 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie 

58 677 79 05 

58677 79 19 

Tel alarmowy 800 190 590 

§ 10. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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