ZARZĄDZENIE NR 16/2021 - 2022
Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku
z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie organizacji nauczania zdalnego w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku od 27
stycznia do 11 lutego 2022 r.
Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.
1082) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2021 roku (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2301) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
zarządzam co następuje:
§1
1. Od 27 stycznia do 11 lutego 2022 r. nauczanie w szkole będzie odbywało się w
formie zdalnej.
§2
1. Wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się na platformy MS TEAMS, zgodnie z
obowiązującym tygodniowym planem lekcji.
2. Lekcje on-line trwają od 35 do 70 minut ( jeśli w trybie stacjonarnym były to lekcje w
bloku dwugodzinnym).
3. Obecność na zajęciach jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym w sposób
przyjęty dla zajęć stacjonarnych.
4. Długość wszystkich przerw wynosi 10 minut.
§3
1. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie
bieżące:
a) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line;
b) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;
c) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form
komunikowania się on-line;
d) wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela;
e) testy i sprawdziany on-line udostępnione na platformie.
2. Kryteria ocen bieżących oraz sposób uzasadniania tych ocen określa Statut II Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Kraśniku i Statut Technikum nr w Kraśniku.
3. Zasady organizacji pracy i sposób oceniania obowiązują wszystkich nauczycieli
szkoły.

§4
1.

W czasie nauczania zdalnego stacjonarnie mogą odbywać się:
a) zajęcia praktyczne w klasie technikum 3 ATP, w wybranych dniach tygodnia, w
wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo;
b) konsultacje indywidualne lub w małych grupach organizowane dla uczniów klas
maturalnych oraz uczniów przystępujących do egzaminu z kwalifikacji
zawodowych z przedmiotów z których będą zdawać egzaminy.

§5
1. W budynku szkoły nauczyciele bibliotekarze pełnią dyżury zgodnie z
harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej. Uczeń może zamówić
książkę do wypożyczenia przez dziennik elektroniczny.
2. Pedagog oraz psycholog pełnią dyżury w szkole zgodnie z harmonogramem
umieszczonym na stronie internetowej. Kontakt przez dziennik elektroniczny.
Indywidualne spotkania po wcześniejszym umówieniu.
3. Wychowawcy internatu pełnią dyżury według opracowanego harmonogramu.
§6
1. Wypożyczenie sprzętu komputerowego będzie odbywało się w godzinach 9.00 –
13.00, na podstawie umowy podpisanej przez rodzica z wicedyrektorem szkoły po
wcześniejszym uzgodnieniu.

§7
1. Wszystkie zajęcia na terenie szkoły odbywają się z zachowaniem zasad reżimu
sanitarnego.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022 roku.

