ZARZĄDZENIE NR 29/2020 - 2021
Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku
z dnia 11 maja 2021 r.
w sprawie wprowadzenia nauczania hybrydowego w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku
od dnia 17 do 28 maja 2021 roku.
Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.
poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz.824).
zarządzam co następuje:
§1
Od 17 do 28 maja 2021 roku w Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku wprowadza się nauczanie
hybrydowe według następującego harmonogramu:
1. Od dnia 17 do 21 maja 2021 r.:
a) klasy liceum ogólnokształcącego: 1a, 1b, 1c, 2aG, 2bG, 2cG, 2dG, 2eG, 2fG - uczą
się w trybie stacjonarnym, przychodząc do szkoły według obowiązującego planu lekcji
b) klasy liceum ogólnokształcącego: 1d, 1e, 1f, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f - uczą się w trybie
zdalnym za pośrednictwem narzędzi wybranych przez nauczyciela np. MS Teams,
dziennik elektroniczny, e-podręczniki oraz inne wskazane przez MEN, na
dotychczasowych zasadach, według obowiązującego planu lekcji.
c) klasa technikum: 2ATP - uczy się w trybie stacjonarnym na zasadach określonych
dla liceum ogólnokształcącego.
d) klasa technikum: 3AT( grupa ekonomistów) - uczą się w trybie zdalnym na zasadach
określonych dla liceum ogólnokształcącego. Grupa informatyczna – odbywa praktyki
zawodowe.

2. Od dnia 24 do 28 maja 2021r.:
a) klasy liceum ogólnokształcącego: 1d, 1e, 1f, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f - uczą się w trybie
stacjonarnym, przychodząc do szkoły według obowiązującego planu lekcji
b) klasy liceum ogólnokształcącego: 1a, 1b, 1c, 2aG, 2bG, 2cG, 2dG, 2eG, 2fG - uczą
się w trybie zdalnym za pośrednictwem narzędzi wybranych przez nauczyciela np.

MS Teams, dziennik elektroniczny, e-podręczniki oraz inne wskazane przez MEN, na
dotychczasowych zasadach, według obowiązującego planu lekcji.
c) klasa technikum: 2ATP - uczy się w trybie zdalnym na zasadach określonych dla
liceum ogólnokształcącego
e) klasa technikum: 3AT( grupa ekonomistów) – uczy się w trybie stacjonarnym na
zasadach określonych dla liceum ogólnokształcącego. Grupa informatyczna –
odbywa praktyki zawodowe.
§2
Zajęcia stacjonarne odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego
wprowadzonych na terenie szkoły od dnia 1 września 2020r.

§3
1. W czasie nauczania hybrydowego nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia lekcji
ze szkoły, w salach wyznaczonych obowiązującym planem lekcji.
2.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia lekcji z domu nauczyciela.
§4

Zasady organizacji nauczania zdalnego oraz warunki i sposób oceniania, pozostają na
dotychczasowych zasadach, zawartych w załączniku nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr
16/2020-2021 z dnia 26 października 2020r.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2021 roku.

