Zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Miastku w sytuacji hybrydowego nauczania w terminie od 19.102020 r.
Na podstawie:





Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389) z póź.
Zmianami
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

1. Nauczanie w ZSOiT w Miastku w poszczególnych oddziałach będzie odbywało się w
cyklu dwutygodniowym, tzn.: 1 tydzień w formie stacjonarnej w szkole, drugi tydzień
w formie wirtualnej tzn. on-line.
2. Uczniowie szkoły mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych w szkole
jak i w formie on-line. Nauczyciele mają obowiązek odznaczania nieobecności ucznia
w e-dzienniku zarówno w formie on-line, jak i stacjonarnej. Nieobecność na zajęciach
usprawiedliwia wychowawca klasy.
3. W przypadku gdy uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach zdalnych z powodu braku
dostępu do Internetu, fakt ten zgłasza wychowawcy. W tej sytuacji uczeń chodzi
codziennie do szkoły.
4. W przypadku gdy uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach zdalnych z powodu braku
komputera fakt ten zgłasza wychowawcy. W tej sytuacji dyrektor wypożycza uczniowi
komputer na okres tygodnia w celu umożliwienia uczniowi uczestniczenia w zajęciach
zdalnych.
5. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z tygodniowy planem zajęć obowiązującym przed
dniem 19.10.2020 r.
6. Nauczyciele uczący w poszczególnych klasach mają obowiązek przesłania uczniom
przez e-dziennik linka, za pomocą którego uczniowie będą mogli uczestniczyć w
zajęciach lekcyjnych z :
a. przedmiotów ogólnokształcących
b. przedmiotów zawodowych w części teoretycznej
c. przedmiotów zawodowych w części praktycznej z klasach technik informatyk,
technik reklamy, technik organizacji reklamy oraz w klasach IV technik
pojazdów samochodowych i technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej

7. Dla uczniowi klas I, II, i III :
a. technik pojazdów samochodowych,
b. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
c. technik spawalnictwa
zajęcia praktyczne na „warsztatach” odbywają się w szkole zgodnie z tygodniowym planem
zajęć.
8. Uczniowie klas III TOR+ III TPS, oraz wszyscy uczniowie klas czwartych technikum
odbywają zajęcia codziennie w szkole.
9. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w części teoretycznej w
poszczególnych klasach odbywają się według harmonogramu:
a. I TI, I TU, II TI(SP), II TU(SP), II TI(G), II TU(G), III TI – pierwszy tydzień zajęcia w
szkole, drugi tydzień zajęcia zdalne
b. I TR, I TPS+TS, II TR(SP), II TPS(SP), II TR(G), II TPS(G), III TU - pierwszy tydzień
zajęcia zdalne, drugi tydzień zajęcia w szkole
10. Każdy oddział Liceum Ogólnokształcącego od 19.10.2020 r. zostaje podzielony na
dwie grupy w sposób równomierny zarówno pod względem liczebności uczniów, jak i
pod względem preferencji związanych z rozszerzeniem z poszczególnych
przedmiotów.
11. Nauczyciele przebywają w wyznaczonych w salach lekcyjnych, do których przychodzą
zgodnie z planem poszczególne klasy.
12. Nauczyciele prowadzą zajęcia zarówno w formie on-line, jak i stacjonarnej.
13. Godzina lekcyjna trwa 45 minut ( 15 minut część organizacyjna, 30 minut część
merytoryczna)
14. Nauczyciele realizują podstawę programową zgodnie z przyjęty w szkole zestawem
szkolnych programów nauczania.
15. Zmiana grup nie powoduje powielania tematów zajęć prowadzonych przez
nauczyciela
16. Każdego ucznia obowiązują i podlegają ocenie treści nauczania przekazywane
zarówno w formie stacjonarnej, jak i formie zdalnej.
17. Internat oraz stołówka w ZSOiT funkcjonuje bez ograniczeń.
18. Mieszkańcy internatu uczestniczą w zajęciach stacjonarnych w szkole

