
ZARZĄDZENIE Nr 4 /2020 

DYREKTORA SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W NOWYM TARGU 

Z DNIA 23 MARCA 2020 R 

W SPRAWIE WPROWADZENIA OGRANICZENIA CZASOWEGO 

FUNKCJONOWANIA ZSE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, 

PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 

 
1, Na podstawie rozporządzenia MEN 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 z 2020 r, 

poz.493) wprowadzam od 25 marca 2020 r. zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

2. Zajęcia mogą być realizowane w szczególności: 

• z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy 

Edukacyjnej: www.epodreczniki.pl, materiałów dostępnych na stronach 

internetowych MEN, CKE i OKE, materiałów prezentowanych w programach 

publicznej telewizji i radiofonii, oraz materiałów wskazanych przez nauczyciela; 

• przez podejmowanie przez ucznia aktywności wskazanej przez nauczyciela, która daje 

podstawę do oceny pracy ucznia; 

• z wykorzystaniem dostępnych dla ucznia i nauczyciela środków komunikacji 

elektronicznej, w tym dziennika librus, zapewniającej wymianę informacji pomiędzy 

nauczycielem, uczniem i jego rodzicem; 

• przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach możliwych formach ich 

realizacji. 

3. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi sie w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych ale w zakresie możliwości realizacji efektów 

kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

4 Wobec powyższego zobowiązuję nauczycieli do: 

• przeanalizowania programów nauczania i planów dydaktycznych i na tej podstawie 

ustalenie we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania do 

zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas, 

• ustalenia, we współpracy z nauczycielami, sposobu monitorowania postępów uczniów 

oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również 

informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych 

przez niego ocenach. Podstawą w tym zakresie są zapisy w statucie szkoły dotyczące 

form oceniania oraz zastosowane metody zdalnego nauczania 

• określenia form i terminów konsultacji dla ucznia i jego rodzica 

5.Wszystkie zajęcia nauczycieli dokumentowane będą w librusie ; zapis w dzienniku 

lekcyjnym jest dowodem realizacji zajęć przez nauczyciela. 

6.Warunki przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny 

określone są w statucie szkoły. Zmianie ulega sposób przeprowadzenia egzaminu - forma on-

line,  

7. Informacje  dotyczące sposobu prowadzenia zajęć oraz z pkt 4 należy przekazać do 

wicedyrektorów szkoły ( P Waksmundzka - przedmioty ogólnokształcące, P Mrugała - 

przedmioty zawodowe) do 24 marca  godz. 15.00 

8. Zarządzenie wchodzi z dniem 25 marca 2020 r. 



ZARZĄDZENIE Nr 5 /2020 

DYREKTORA SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W NOWYM TARGU 

Z DNIA 21 KWIETNIA 2020 R 

 
W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD FUNKCJONOWANIA ZDALNEGO 

NAUCZANIA W ZSE  W ZWIĄZKU Z URUCHOMIENIEM PLATFORMY  

GOOGLE CLASSROOM/MEET 

 

 

 

1.  W nawiązaniu do zarządzenia Dyrektora ZSE nr 4 i w związku z uruchomieniem nowego 

narzędzia do zdalnego nauczania, wprowadzam od dnia 27 kwietnia 2020r. obowiązek 

realizacji lekcji zdalnych przez wideo lekcje w wymiarze co najmniej 1/2 godzin danego 

przedmiotu określonych w ramowym planie nauczania w danej klasie. Dotyczy to również 

godzin wychowania fizycznego.  

2.Wszystkie lekcje muszą odbywać się zgodnie z obowiązującym podziałem godzin, a więc w 

takim samym czasie jak lekcje w szkole. W przypadku braku takiej możliwości, należy ten 

fakt zgłosić dyrektorowi szkoły i ustalić termin realizacji zajęć. 

3. Wszystkie lekcje nauczycieli od dnia 24 marca są monitorowane - uczniowie wypełniają 

ankiety na temat odbywających się zajęć. Dodatkowo od 27 kwietnia 2020 r uczniowie będą 

potwierdzać w ankietach czy odbywają się wideo lekcje  i w jakim wymiarze. 

4. Realizując zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego, dyrektor i i wicedyrektorzy będą 

sprawdzać , jakie materiały przesyłane są do uczniów, czy odbywa się ocenianie uczniów: 

systematyczne i  uwzględniając różnorodność form oceniania. 

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2020 r. 


