
ZARZĄDZENIE Nr 2/2021 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ 

 

z dnia 29 stycznia 2021 r.   

 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

 

W związku z usytuowaniem szkoły w powiecie znajdującym się w obszarze 

czerwonym, określonym w wykazie stanowiącym załącznik do przepisów wydanych na 

podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. 

zm.2), ograniczam w całości funkcjonowanie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej od dn. 

1.02.2021 r. do dn. 14.02.2021 r. 

 

 

§ 2 

 

Zadania jednostki są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość.  

1) zajęcia ogólnokształcące oraz zawodowe teoretyczne są realizowane zdalnie, 

2) zajęcia praktyczne realizuje się w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie). 

3) dopuszcza się możliwość organizowania w szkole konsultacji indywidualnych lub 

grupowych (stacjonarnych) dla uczniów klas IV z nauczycielem prowadzącym zajęcia 

edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje egzaminu maturalnego. 

 

§ 3 

 

W czasie zawieszenia zajęć w szkole wszyscy nauczyciele będą realizować z klasami 

podstawę programową zgodnie z tygodniowym planem zajęć, uwzględniając w 

szczególności: 

1) równomierne obciążenie zadaniami uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

4) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 

5) stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań. 

 

§ 4 



Realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1) lekcje są prowadzone za pośrednictwem szkolnej platformy GSuite (Classroom) oraz 

dziennika elektronicznego Uonet+, 

2) lekcje w czasie rzeczywistym są prowadzone przy pomocy aplikacji Meet powiązanej 

z platformą GSuite. 

3) wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z planem zajęć w wymiarze 45 minut 

i dokumentowane w dzienniku elektronicznym Uonet+ w dniu realizacji, 

4) każdy nauczyciel zapewnia uczniom i ich rodzicom możliwość konsultacji poprzez 

dziennik elektroniczny Uonet+, 

5) nauczyciele realizują nauczanie zdalne w miejscu pracy. Ze względów 

bezpieczeństwa mogą zdecydować się na prowadzenie zajęć z innego miejsca, 

jednakże z tego powodu szkoła nie ponosi kosztów eksploatacyjnych pracy na 

odległość (energia, sprzęt), 

6) uczniowie, którzy nie posiadają odpowiedniego sprzętu i warunków do 

kontynuowania nauki zdalnej mogą realizować naukę w szkole. 

 

§ 5 

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                         ............................................... 

Dyrektor 

 

 

 

 

 

 

 

 


