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Zasady funkcjonowania szkoły od 19-10- 2020 do odwołania
Podstawa: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16
października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.

Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020
1. Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym, to znaczy część uczniów uczy się stacjonarnie w szkole,
część zdalnie w domu.
2. Zajęcia odbywają się według obowiązującego planu lekcji.
3. Nauczyciele, biblioteka szkolna, pedagog szkolny, kierownik szkolenia praktycznego,
administracja pracują wg planu zajęć i czasu pracy jak dotychczas.
4 . Uczniowie
a) Uczniowie klas IV TBR, III TGŚ, III TBR, 3B odbywają zajęcia lekcyjne w szkole (tryb
stacjonarny).
b) Uczniowie pozostałych klas dzieleni są przez wychowawców na dwie grupy.
Jedna grupa uczy się w szkole w trybie stacjonarnym, druga w domu w trybie zdalnym.
Co tydzień następuje zamiana grup. Grafik podziału grup będzie udostępniony uczniom i
rodzicom w dzienniku elektronicznym przez wychowawców w niedzielę, 18 października
2020 r. do godz.18.
c) W każdej grupie są uczniowie z każdego zawodu np. połowa geodetów, połowa reklamy;
uczniowie klas branżowych podzieleni są np. wg języków; niektórzy uczniowie,
wymienieni w punkcie 4d i e będą uczyć się wg planu w szkole. Decyzję o składach grup
podejmują wychowawcy. Listę uczniów w podziale na grupy wychowawcy przesyłają
nauczycielom uczącym w klasie do 18 października do godz. 18.
d) Uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych do zdalnego nauczania (informacja
potwierdzona przez rodziców)- słaby Internet, brak dostępu do komputera z internetem,
odbywają zajęcia stacjonarnie w szkole.
e) Uczniowie realizujący zajęcia rewalidacyjne, odbywają wszystkie zajęcia lekcyjne w szkole
w trybie stacjonarnym.
f) Praktyczna nauka zawodu i praktyka zawodowa odbywa się zgodnie z planem w trybie
stacjonarnym u pracodawców z zachowaniem reżimu sanitarnego.

5. Nauczyciele
a) Nauczyciele prowadzą zajęcia w szkole z grupami stacjonarnymi wg dotychczas
obowiązujących zasad.
b) Nauczyciele prowadzą zajęcia w formie zdalnej z grupami zdalnymi wg planu zajęć.
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c) Zasady pracy zdalnej są opracowane w „Regulaminie zdalnego nauczania obowiązującego
w ZST w Ciechanowie”. Kompletny regulamin zostanie przedstawiony uczniom i
rodzicom przez wychowawców klas w dzienniku elektronicznym najpóźniej w
poniedziałek 19 października 2020.

6. Najważniejsze założenia regulaminu zdalnego nauczania:
a) Uczniów pracujących zdalnie obowiązuje aktualny plan zajęć, to znaczy, że są dostępni dla
nauczycieli w godzinach swoich zajęć.
b) Rodzic przed rozpoczęciem zajęć informuje wychowawcę o nieobecności ucznia na zajęciach
zdalnych – JEST TO WARUNEK USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W DANYM
DNIU.
c) Nauczyciele pracują z uczniami na platformie Classroom w godzinach 8::00-16:00 to znaczy,
że nauczyciel w tym czasie zamieszcza materiały, zadania lub prowadzi lekcję online na
platformie.
d) Nauczyciele przesyłają krótką informację uczniom o lekcji na dziennik elektroniczny np.
„lekcja z matematyki na Classroom” lub „lekcja z geodezji online”. UCZNIOWIE ODCZYTUJĄ
INFORMACJĘ NA DZIENNIKU - JEST TO POTWIERDZENIE OBECNOŚCI UCZNIA NA LEKCJI.
KAŻDY UCZEŃ POSIADA KONTO DO LIBRUSA I JEST ZOBOWIĄZANY KORZYSTAĆ Z DZIENNIKA
ELEKTRONICZNEGO.
e) Sposób i czas wykonywania zadań i przekazywania ich do oceny określi nauczyciel.
f) Uczniów pracujących zdalnie dotyczą te same zasady oceniania, co w trybie stacjonarnym.
g) Rodzice uczniów kontaktują się z wychowawcami na dotychczasowych zasadach.

UWAGA!
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii informuję, że
Podczas pobytu w szkole obowiązuje ścisły reżim sanitarny wg zasad opisanych w „Regulaminie
funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19”. W częściach wspólnych - korytarze , toalety,
teren wokół szkoły, wszyscy uczniowie i pracownicy zobowiązani są do noszenia maseczek
zasłaniających usta i nos.
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