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ZARZĄDZENIE NR  42/2020 

 
Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu  

z dnia 6 listopada 2020 r. 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w  Szkole Podstawowej w Grabowcu  

i Liceum Ogólnokształcącym w Grabowcu 

 

     Na podstawie § 1a ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia  2020 r.  w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem                                     
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm.) oraz podstawie § 1b ust. 1, 2 

rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1389 z zm.),  zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Od dnia 9 listopada do 29 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-

III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć 

stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów liceum ogólnokształcącego.  Do 

29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. 

 

§2 

 

 
Zobowiązuję nauczycieli edukacji przedmiotowych do przeanalizowania programów nauczania  

i ewentualnej ich modyfikacji w sposób umożliwiający realizację w zdalnym nauczaniu. Opracowanie 

pisemne proponowanych zmian należy przedstawić do uzgodnienia z dyrektorem szkoły, w formie 

tabelarycznej, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do 

opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności. 

Opracowania należy przesyłać na adres: grabowiec@grabowiec.edu.pl,  w terminie do 12 listopada br. 

 

§ 3. 

 

      Polecam nauczycielom wprowadzenia zmian w przedmiotowych systemach oceniania 

(wymaganiach edukacyjnych) w zakresie: 

1) wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w pracy zdalnej; 

2) sposobu komunikowania uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci; 

3) sposobu potwierdzania obecności uczniów na zajęciach zdalnego nauczania; 

 

    Wprowadzone zapisy mają być zgodne z regulacjami określonymi w statucie szkoły  

„Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania”. 

 

 

 

 



§ 4. 

 

      W celu zapewnienia prawidłowej realizacji statutowych zadań szkoły, Dyrektor Zespołu wydaje 

imienne polecenia służbowe nauczycielom, dla których realizacja procesu dydaktycznego jest 

utrudniona bądź niemożliwa ze względu na formę nauczania na odległość. Przydzielone zadania 

prowadzone bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego 

go pensum. 

 

   § 5. 

 

     Zobowiązuje wychowawców klas I – III do przekazania rodzicom i uczniom „Regulaminu 

organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania, który stanowi załącznik 

nr 2 do Zarządzenia Nr40/2020 z 24 października 2020 r.  

 

§ 6. 

 

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.   

 

 

 

Grabowiec, 6 listopada 2020 r. 

 

 

 

 

                                                                                                                   Elżbieta Widyma 

Dyrektor Zespołu Szkół 

 

 

 


