
ZARZĄDZENIE nr 7/2020 

Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni  

z dnia 17 października 2020 r. 

 

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

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

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W okresie od 19 października 2020 r. do odwołania w klasach Technikum nr 1 i Branżowej 

Szkoły I Stopnia nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów 

Monte Cassino we Wrześni wprowadza się częściowe ograniczenie funkcjonowania. 

2. Ograniczenie funkcjonowania polega na naprzemiennym prowadzeniu zajęć w formie stacjonarnej 

i trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w wyznaczonych 

oddziałach. 

3. Zamiana klas następuje w okresach tygodniowych. 

4. Kształcenie zdalne jest realizowane z wykorzystaniem platformy MS Teams. 

5. Dopuszcza się wykorzystanie innych form i metod kształcenia na odległość.  

6. Lekcja w trybie zdalnym trwa od 30 do 45 minut.  

7. Zajęcia stacjonarne i realizowane zdalnie odbywają się zgodnie z planem lekcji i ustalonymi 

zastępstwami. 

8. Zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców, w PCEZ i praktyki zawodowe w całości 

odbywają się w trybie stacjonarnym. 

9. Lekcje zdalne, prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

nauczyciele realizują z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w salach lekcyjnych. 

10. Dopuszcza się realizację zajęć o których mowa w punkcie 9 w innych miejscach i terminach 

(kwarantanna, zdarzenia losowe itp.) 

 

§ 2 

 

1. Ewidencja realizacji zajęć odbywa się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego. 

2. Wykazy klas realizujących kształcenie w określonym trybie publikowane są w cyklu 

tygodniowym. 

3. Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli umieszczana jest na stronie internetowej                                   

i przesyłana z wykorzystaniem dziennika elektronicznym. 

 

§ 3 

 

1. Wychowawcy klas są zobowiązani do przekazania uczniom i rodzicom informacji na temat 

częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły. 

 

§ 4 

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r. 

 



Wykaz klas realizujących określony tryb nauczania w okresie:  

19 października 2020 r. – 24 października 2020 r. 

 

1. Tryb stacjonarny (zajęcia w szkole): 

I TAI, I TI, I TB, ITE, I TEk, I TM 

II TAI, II TI, II TB, II TE, II TEk, II TM 

II TA, II a TI, II b TI, II TB, II TEk, II TM 

I mpr, I m/o 

 

2. Tryb zdalny (zajęcia w miejscu zamieszkania): 

II TE 

III TAI, III TI, III TB, III TE, III TEk, III TM 

IV TAI, IV TI, IV TB, IV TE, IV TEk, IV TM 

II mp/m/op, II mp/m/o 

III mpr, III m/o 

 


