Inowrocław 17.12.2021r.

ZARZĄDZENIE NR 10 / 2021r.
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH
im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie zasad organizacji pracy szkoły w związku z czasowym ograniczeniem
funkcjonowania szkoły w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 09 stycznia 2022 r.
oraz wprowadzeniem zdalnego trybu nauczania.

Na podstawie:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915),
Rozporządzenia MEN z dnia 13 grudnia 202Ir. w sprawie w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19 (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2301),
Regulamin organizacji nauczania zdalnego w Zespole Szkół Budowlanych im.
gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu z dnia 01 września 2020 roku,
zarządza, co następuje:.

§1
Od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 09 stycznia 2022 roku ogranicza się funkcjonowanie
Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu,
wprowadzenie nauki zdalnej w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. oznacza,
że:
•

•

w dniach od 20 do 22 grudnia 2021 r. oraz od 3 do 9 stycznia 2022 r. nastąpi zawieszenie
w zakresie zajęć stacjonarnych (a więc będą realizowane zajęcia zdalne - na
analogicznych zasadach, jak w przypadku poprzednich zawieszeń),
w czasie przerwy świątecznej (23 grudnia – 31 grudnia 2021 r.) nie będą realizowane
stacjonarne zajęcia edukacyjne, wychowawcze ani opiekuńcze.
§2

1. Zajęcia zostają zawieszone w formie stacjonarnej i realizowane będą w formie zdalnego

nauczania, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wg
obowiązującego planu lekcji.
2. Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana
wcześniej z nauczycielem - Microsoft Teams przy uwzględnieniu jego możliwości
wyposażenia w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na
bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.
3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom
zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.

4. Odwołanie lekcji w planie oznacza nieobecność nauczyciela.

Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują w szkole.

………………………….
(pieczęć i podpis dyrektora0

Przyjęto do wiadomości w dniu 17.12.2021r;

