
ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 

DYREKTORA  ZESPOŁU SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH „ENERGETYK” W WAŁBRZYCHU 

z dnia 16 października 2020 

 

dotyczy: nauczania hybrydowego w Zespole Szkół Politechnicznych „ENERGETYK” 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) oraz Statutu Zespołu Szkół 

Politechnicznych „Energetyk” zarządzam, co następuje:  

§ 1. 

1. Począwszy od dnia 17 października 2020 roku do odwołania Zespół Szkół Politechnicznych 

„Energetyk” prowadzi kształcenie hybrydowe. Nauczanie hybrydowe będzie odbywało się  

w modelu tydzień w systemie zdalnym, tydzień w systemie stacjonarnym. Według 

załączonego harmonogramu.   

2. Zajęcia edukacyjne odbywają się według dotychczas obowiązującego tygodniowego planu 

lekcji, rozpoczynają się i kończą według rozkładu dzwonków obowiązujących w 

dotychczasowym nauczaniu stacjonarnym, według przyjętych form nauczania hybrydowego. 

§ 2. 

Podczas realizacji kształcenia na odległość nauczyciele wykorzystują narzędzia umożliwiające 

prowadzenie lekcji wybrane przez siebie spośród wykorzystywanych przez szkołę: dziennik 

elektroniczny, platforma edukacyjna: Google Classroom, Moodle oraz inne narzędzia komunikacyjne 

uzgodnione z dyrektorem szkoły oraz rodzicami uczniów. Należy pamiętać o przestrzeganiu 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w szkole. 

§ 3. 

O wybranych przez siebie formach pracy zdalnej należy poinformować dyrektora szkoły w celu 

dopełnienia obowiązku łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez 

ich użycia. 



§ 4. 

W trakcie kształcenia na odległość nauczyciele mają prawo stosować ocenianie zgodnie z przyjętymi 

zasadami:  

1. Należy stosować dotychczasowe kategorie ocen, z komentarzem o nauczaniu zdalnym. 

2. W wyniku wycofania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej obowiązywania zapisów 

prawnych o dotychczasowych zasadach oceniania – wolno oceniać prace uczniów 

wykonywane przez nich w domu. 

3. Należy przestrzegać zasad oceniania zawartych w statucie szkoły dotyczących 

systematyczności i różnorodności ocen, przeprowadzania prac pisemnych. 

4. Zadając pracę domową podlegającą ocenie, należy określić termin i formę przesłania 

rozwiązań/odpowiedzi nauczycielowi.   

§ 5. 

Na każdej lekcji za pomocą dziennika elektronicznego nauczyciele sprawdzają obecność uczniów oraz 

wpisują temat zajęć zgodnych z podstawą programową. 

§ 6. 

Pedagog i psycholog pełnią dyżur w szkole w ustalonych godzinach. Podjęte działania dokumentują 

odpowiednio w dzienniku pedagoga i psychologa. 

§ 7. 

Biblioteka szkolna pracuje w ustalonych godzinach. 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2020 .  

 

  



Harmonogram pracy szkoły w okresie nauczania hybrydowego: 

 

TYDZIEŃ 1 (19.10.2020 – 23.10.2020) i kolejne tygodnie nieparzyste 

Zajęcia stacjonarne realizują uczniowie Technikum nr 5 – pięcioletniego (po szkole podstawowej)  

tj. klasy: 

• 1AD5 

• 1C5 

• 1EU5 

• 1I5 

• 1J5 

• 1R5 

• 2AD5 

• 2C5 

• 2E5 

• 2I5 

• 2J5 

• 2R5 

oraz uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia nr 3, klasa:  

• 2b  
przy czym zajęcia praktyczne realizowane są co tydzień wyłącznie w formie stacjonarnej (w szkole) 

 

TYDZIEŃ 2 (26.10.2020 – 29.10.2020) i kolejne tygodnie parzyste 

Zajęcia stacjonarne realizują uczniowie Technikum nr 5 – czteroletniego (po gimnazjum),  

tj. klasy: 

• 2AD4 

• 2C4 

• 2EJ4 

• 2I4 

• 2R4 

• 3TAE 

• 3TC 

• 3TD 

• 3TGR 

• 3TIa 

• 3TIb 

• 4TAR 

• 4TC 

• 4TDE 

• 4TIa 

• 4TIb 


