
ZARZĄDZENIE Nr 5/2020/2021 

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie 

z dnia 02.11.2020 r. w sprawie funkcjonowania szkoły  

od dnia 03.11.2020 r.  
w sprawie organizacji realizacji zadań szkół wchodzących w skład zespołu szkół                  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie zawieszenia zajęć 

stacjonarnych i przejścia na naukę zdalną. 

 

Zarządzam : 

§ 1. 

1. Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie 

realizujący nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

pracują zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć tej szkoły. 

2. Nauczyciele mogą świadczyć pracę z domu lub ze szkoły. 

3. Z zastosowaniem wybranej przez siebie metod prowadzą zajęcia edukacyjne przy 

użyciu dziennika elektronicznego i aplikacji MS Teams. 

4. W bieżącej dokumentacji prowadzenia zajęć nauczyciele wykorzystują obowiązu-

jący w szkole dziennik elektroniczny firmy Librus, umieszczając w nim na bieżąco 

tematy zajęć, zaznaczając frekwencję zapisują w e-dzienniku jako zO - zdalne na-

uczanie obecny lub zN - zdalne nauczanie nieobecny. 

5. Nauczyciele realizują podstawę programową na właściwym dla danej klasy lub 

grupy poziomie, wprowadzając podczas prowadzonych zajęć treści nauczania ujęte 

w podstawie programowej. 

6. Nauczyciele monitorują w dostępny w ramach przyjętej przez nich metody pracy 

sposób postępy uczniów, sprawdzają poprawność wykonanych przez nich zadań. 

Nauczyciele mogą stawiać oceny za formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ujęte 

dotychczas w PSO lub dostosowując je do nowych warunków nauczania i umiesz-

czają oceny w dzienniku elektronicznym, dbając przy tym, by częstotliwość ocenia-

nia odpowiadała przyjętym na początku semestru liczbom ocen. 

7. Nauczyciele - bibliotekarze świadczą pracę w szkole w godzinach 8.00-14.00 od 

poniedziałku do piątku. Wykonują prace wynikające z bieżących potrzeb w zakresie 

opracowywania zbiorów bibliotecznych lub ich zabezpieczania. W miarę potrzeb 

udzielają konsultacji w zakresie właściwym dla dziedziny ich pracy, odpowiadając 

na sygnały przekazywane od uczniów lub nauczycieli. 

8. Pedagog szkolny ma obowiązek prowadzić konsultacje z uczniami lub rodzicami             

w godzinach swojej pracy, tj.: poniedziałek 10:00 - 16:00; wtorek 9:00 - 13:00; środa 

9:00 - 13:00; czwartek 10:00 - 14:00: piątek 9:00 - 13:00. 

Pedagog szkolny loguje się do dziennika elektronicznego lub przy użyciu aplikacji 

MS Teams, informuje uczniów o swojej obecności, oferuje kontakt i wsparcie, a tak-

że - w razie potrzeby - materiały służące wsparciu wychowawczo-pedagogicznemu. 

1. Wychowawcy internatu świadczą pracę w wymiarze wynikającym z ich indywidual-

nego wymiaru zatrudnienia, w godzinach ustalonych przez Kierownika Internatu. 

Za pomocą MS Teams, nawiązują kontakt z wychowankami, informują o swojej 

obecności, oferują kontakt i wsparcie, a także – w razie potrzeby – materiały służące 

wsparciu wychowawczo-pedagogicznemu. Jeśli jest to możliwe – organizują spot-



kania z wychowankami przy użyciu aplikacji MS Teams. Wychowawcy internatu 

dokumentują swoją pracę prowadzoną w ramach kształcenia na odległość, sporzą-

dzając tygodniowe sprawozdanie z kształcenia na odległość w formie tabelaryczne-

go zestawienia. Wypełnione sprawozdanie wychowawca przesyła pocztą elektroni-

czną do dyrektora szkoły na adres lograjewo@op.pl w terminie do godz. 15.00                     

w poniedziałek w tygodniu przypadającym po tygodniu , którego sprawozdanie do-

tyczy. 

 

 

§ 2. 

1. Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Grajewie realizujący 

nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość pracują 

zgodnie z planem zajęć tej szkoły. Plany te będą dostępne w e-dzienniku i na stronie 

internetowej szkoły. 

2. Nauczyciele mogą świadczą pracę z domu lub ze szkoły. 

3. Z zastosowaniem wybranej przez siebie metod prowadzą zajęcia edukacyjne przy 

użyciu dziennika elektronicznego i aplikacji MS Teams. 

4. Nauczyciele realizują podstawę programową na właściwym dla danej klasy pozio - 

mie, wprowadzając podczas odbywanych zajęć kolejne treści nauczania wynikające 

z posiadanych przez nich rozkładów nauczania. 

5. W bieżącej dokumentacji prowadzenia zajęć nauczyciele wykorzystują obowiązu-

jący w szkole dziennik elektroniczny firmy Librus, umieszczając w nim na bieżąco 

tematy zajęć. Frekwencję słuchaczy na zajęciach nauczyciele odnotowują poprzez 

wydruk uczestnictwa w zajęciach z aplikacji MS Teams. 

§ 3. 

1. Do wymiaru godzin pracy poszczególnych nauczycieli zaliczam wszystkie zreali - 

zowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość godziny zajęć 

edukacyjnych lub wychowawczych wynikających z planu zajęć. 

 

 

p.o. Dyrektora  

Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie 

Jarosław Kozikowski 

Grajewo, dn. 02.11.2020 r. 
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