Organizacja pracy szkoły od 26.04 do 02.05. 2021 r.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:
1. Od dnia 26.04.2021 r. do 02.05.2021 r. kontynuuje się organizację pracy szkoły w zakresie realizacji
zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. zajęcia dydaktyczno -wychowawcze prowadzone będą w
trybie zdalnym za wyjątkiem kształcenia zawodowego w klasach przystępujących do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodach lub egzaminu zawodowego w sesji
czerwiec – lipiec 2021 r., w których brak jest możliwości realizacji wybranych efektów kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Harmonogram realizacji kształcenia zawodowego stacjonarnego w poszczególnych klasach:
III d TFiM – środa: 28.04.2021
II a TŻiUG/G – środa: 28.04.2021
II b TH/8 – piątek: 30.04.2021
II c TEPiT/8 – czwartek: 29.04.2021
III BSz ( cukiernik) – wtorek: 27.04.2021; w czwartek: 29.04.2021
III BSz ( kucharz) – poniedziałek: 26.04.2021; czwartek: 29.04.2021
3. Zajęcia odbywają się wg reżimu sanitarnego wprowadzonego w szkole od 1 września 2020 r. –
zajęcia odbywają się w pracowniach i gabinetach przedmiotowych wskazanych przez nauczycieli.
4. W przypadku przedmiotów maturalnych, nauczyciele wyznaczą dni konsultacji – 1 grupa max. 5
osób.
5. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości
realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których w ust. 3a
powyższego rozporządzenia, w miejscu zamieszkania organizuję tym uczniom zajęcia stacjonarne
w szkole lub udostępniam uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość na terenie szkoły.
6. Rodzice niepełnoletnich uczniów lub uczniowie pełnoletni zgłaszają, iż brak jest możliwości
realizowania zajęć w formie zdalnej w miejscu zamieszkania ucznia do wicedyrektora szkoły
za pośrednictwem wychowawcy klasy.
7. Podstawą pracy i komunikacji nauczyciela z uczniami podczas pracy zdalnej jest platforma
Microsoft Teams oraz dziennik elektroniczny Vulcan.
8. Podczas pracy zdalnej można wykorzystywać także metody i formy stosowane podczas pracy
od marca do czerwca 2020 r.
9. Nauczyciele dokonują weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów
w nauce, w tym również informują uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także
uzyskiwanych przez niego ocenach.
10. Nauczyciele pedagodzy pracują na rzecz ucznia, dlatego też prowadzą wsparcie uczniom,
rodzicom i nauczycielom według zadań przypisanych pedagogowi w szkole.

Materiały pomocnicze mogą przesyłać odpowiednim adresatom oraz wyznaczyć godziny kontaktu
także za pomocą narzędzi zdalnych.
11. Informowanie o postępach w nauce może następować z wykorzystaniem elektronicznych
środków komunikacji, w tym w szczególności dziennika elektronicznego VULCAN, poczty
elektronicznej, komunikatorów, telefonu i innych uzgodnionych z uczniami i dostępnych dla uczniów.
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