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ZARZĄDZENIE NR  59/2021 

 
Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu  

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w  Szkole Podstawowej w Grabowcu  

i Liceum Ogólnokształcącym w Grabowcu 

 

     Na podstawie 2 ust. 1  ust. 1 rozporządzenia MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem  i zwalczaniem COVID-19 ( poz. 2301) oraz  rozporządzenia MEiN 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. poz. 493 ze. zm.), 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Od dnia 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla 

uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Grabowcu i uczniów kl. I - III Liceum 

Ogólnokształcącego w Grabowcu. Do 9 stycznia 2022 r. uczniowie 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.  

 

§ 3. 

 

Ustala się następujące zasady prowadzenia zajęć w trybie zdalnym: 

1. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w oparciu o platformę edukacyjną Microsoft Teams. 

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 

realizowane z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy 

Edukacyjnej, materiałów dostępnych na stronach internetowych MEiN, CKE, OKE. 

3. Komunikację uczeń – nauczyciel, rodzic – nauczyciel prowadzi się w oparciu o 

elektroniczny dziennik lekcyjny, komunikator Messenger. 

4. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut, ale może być 

prowadzona w czasie nie krótszym niż 30 minut. 

5. Miejscem prowadzenia zajęć lekcyjnych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość jest szkoła. 

 

 

 



§ 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. 

 

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

 

 

 

Grabowiec, 16 grudnia 2021 r. 

 

 

 

Elżbieta Widyma 

   Zespołu Szkół 

    w Grabowcu 


