
 

 

 

 

 

 

         

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. M. Batko w Chorzowie 

Na podstawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie  w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 28 stycznia 2021 roku wprowadzam: 

Zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

w Zespole Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko 

 

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają się od  

26 października 2020 roku do odwołania. 

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dotyczą wszystkich 

rodzajów zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania z wyjątkiem  

zajęć praktycznych organizowanych przez szkołę zarówno w pracowniach szkolnych, jak  

i u pracodawców chyba, że z programu nauczania dla danego zawodu wynika możliwość 

realizacji treści z użyciem metod i technik kształcenia na odległość. 

3. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych 

prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w za-

kresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wy-

branych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia reali-

zowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, 

mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, 

bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.  

4. Nauczyciele będą monitorowali postępy uczniów w nauce oraz sprawdzali ich wiedzę  

na bieżąco zgodnie z planem lekcji stacjonarnych. Co najmniej 50% zajęć edukacyjnych 

nauczyciele będą prowadzili w czasie rzeczywistym przez komunikatory internetowe. 

5. Uczniowie mają obowiązek punktualnie logować się na zajęcia prowadzone w czasie rze-

czywistym i uczestniczyć w nich zgodnie z zasadami kultury. Jakiekolwiek zachowanie 

wykraczające poza przyjęte normy zachowania będzie skutkowało przerwaniem połącze-

nia.  
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6. Niedopuszczalne jest przekazywanie linków zapraszających na lekcje osobom trzecim nie 

będącym uczniami oddziału, który ma w tym czasie zajęcia. 

7. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych mają obowiązek informować  

wychowawcę klasy o braku informacji zwrotnej od ucznia dotyczącej zadawanych do  

samodzielnego wykonania ćwiczeń i zadań. 

8. Jeżeli zachodzi sytuacja wymieniona w pkt. 4 wychowawca klasy ma obowiązek zwrócić 

się do rodziców z zapytaniem o przyczyny takiej sytuacji. 

9. Nauczyciele pozostają dostępni do konsultacji dla uczniów i ich rodziców (opiekunów 

prawnych) za pomocą poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego lub innych  

komunikatorów w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych zgodnie z pla-

nem lekcji zamieszczonym na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym. 

10. Nauczyciel kontaktuje się drogą elektroniczną z uczniem lub jego rodzicami bez zbędnej 

zwłoki najpóźniej do godziny 15:00 chyba, że prowadzi planowe zajęcia wynikające  

z planu lekcji w późniejszych godzinach lub sam ustali późniejsze godziny kontaktu. 

11. Nauczyciele po konsultacji z dyrektorem szkoły przygotowują tygodniowy zakres treści  

z poszczególnych zajęć edukacyjnych dla każdej klasy. Zakres treści musi być zgodny  

z tygodniowym wymiarem godzin przeznaczonych w ramowym planie nauczania na dane 

zajęcia edukacyjne. 

12. Tygodniowy zakres treści przekazanych przez nauczycieli nie może być większy niż  

zakres treści przeznaczonych do realizacji przez nauczyciela na dany tydzień w systemie 

stacjonarnym. 

13. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik na odległość realizowane są z wykorzystaniem 

materiałów przygotowanych i przekazanych uczniom przez nauczycieli. 

14. Materiały, których mowa w pkt. 10 są przekazywane uczniom i ich rodzicom (opiekunom 

prawnym) za pomocą poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego lub innej formie, a 

ponadto są zamieszczane na stronie internetowej szkoły. 

15. Realizacja przez ucznia treści odbywa się na podstawie przesłanych przez nauczyciela 

materiałów, które powinny być kompletne i wystarczające do opanowania przez ucznia 

treści programowych. 

16. Uczniowie mają obowiązek wykonania zadań i ćwiczeń przesłanych przez nauczyciela  

w czasie i trybie ustalonym przez nauczyciela oraz odesłania ich nauczycielowi w termi-

nie ustalonym przez nauczyciela. 

17. Uczniom, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i tech-

nik kształcenia na odległość dyrektor szkoły umożliwia realizację zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. 



18. Przesłane do nauczycieli drogą elektroniczną wykonane samodzielnie przez uczniów  

zadania i ćwiczenia będą oceniane przez nauczycieli według odpowiednich wag ustalo-

nych przez nauczycieli. 

19. Ocenianie uczniów odbywa się poprzez dziennik elektroniczny funkcjonujący w Zespole 

Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie. Niedopuszczalne jest umiesz-

czanie ocen uczniów na dysku Google. 

20. Niewykonanie zadanych uczniowi przez nauczyciela zadań i ćwiczeń może skutkować 

wystawieniem oceny niedostatecznej za dany zakres treści przewidziany programem  

nauczania. 

21. Poprawa oceny niedostatecznej wymienionej w pkt.16 może nastąpić poprzez nadesłanie 

wykonanych samodzielnie zadań  i ćwiczeń w terminie i trybie ustalonym przez  

nauczyciela. 

22. Uczniowie są zobowiązani do odpowiadania drogą elektroniczną na dodatkowe pytania 

stawiane przez nauczyciela dotyczące wykonanych ćwiczeń i zadań na bieżąco w trakcie 

prowadzonych według planu lekcji zajęć lub w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

23. Dokumentowanie realizacji zadań oświatowych wynikających z konieczności wykorzy-

stania metod i technik kształcenia na odległość odbywa się za pomocą dziennika elektro-

nicznego poprzez wpis tematu lekcji i odnotowanie obecności ucznia na zajęciach prowa-

dzonych zdalnie. 

24. Jeżeli uczeń nie odpowie na wysłane przez nauczyciela zaproszenie do wspólnego spotka-

nia w czasie rzeczywistym lub nie skontaktuje się z nauczycielem w innej formie ustalo-

nej przez nauczyciela wpisuję się w dzienniku elektronicznych nieobecność ucznia wy-

magającą usprawiedliwienia przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

25. Na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 roku pracownicy młodociani w okresie 

od 9 listopada do 29 listopada są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy. 

26. Od dnia 9 listopada nauczyciele przedmiotów, z których uczniowie klasy IV Technikum 

Samochodowego przystępują do egzaminu maturalnego w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły mogą w części zajęć, których nie prowadzą w czasie rzeczywistym z użyciem ko-

munikatorów internetowych przeznaczyć na konsultacje indywidualne  lub grupowe  

w szkole w formie stacjonarnej z zachowaniem zasady DDM.  

27. W drugim semestrze roku szkolnego po zmianie planu lekcji wynikającej z zakończenie 

kształcenia zawodowego w klasie programowo najwyższej zostanie ustalony i podany do 

wiadomości maturzystów harmonogram stacjonarnych konsultacji maturalnych. 



28. Od 30 listopada 2020 r. będą prowadzone zajęcia praktyczne dla klas 2ATG i 2ATP w ra-

mach praktycznej nauki zawodu zgodnie z planem lekcji w grupach umożliwiających za-

chowanie dystansu społecznego, w wymiarze 5 godzin tygodniowo. 

29. W klasie 3AT możliwe jest przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy pro-

wadzenie praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych u pracodawców . 

30. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 będący młodocianymi pracownikami mogą 

odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze 

względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego 

pracownika. 

31. Młodociani pracownicy realizują praktyczną naukę zawodu na dotychczasowych zasa-

dach prawnych w dni przeznaczone w szkolnym planie nauczania na realizację praktycz-

nej nauki zawodu (nie dotyczy ich wymiar nieprzekraczający 10 godzin tygodniowo). 

32. Harmonogram konsultacji maturalnych od 14 grudnia 2020 roku. 

zajęcia edukacyjne termin nauczyciel prowadzący 

matematyka piątek 8:55 – 9:40 Harald Kajzer 

język polski czwartek 8:00 – 8:45 Jan Kuciczek 

język angielski środa  14:35 – 15:20 Małgorzata Nicewicz 

język niemiecki Piątek 8:00 – 8:45 Maria Różyc 

33. Dyrektor szkoły może zorganizować w szkole we współpracy z nauczycielami lub praco-

dawcami próbny egzamin sprawdzający poziom przygotowania uczniów lub pracowni-

ków młodocianych do egzaminu maturalnego lub zawodowego z zachowaniem obostrzeń 

sanitarnych i zasady DDM. 

Zarządzenie wchodzi w życie 1 lutego 2020 r. 

 

 

Harald Kajzer 

Dyrektor ZST nr 2  

im. M. Batko w Chorzowie 


