
Aneks nr 3 do 

REGULAMINU FUNKCJONOWANIA SZKOŁY  

W CZASIE EPIDEMII   w roku szkolnym 2020/2021 

Obowiązuje od 30.11.2020r. do 03.01.2021r. 

 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19   (Dziennik 
Ustaw                     z 2020r pod poz. 2087) 

Od 30.11.2020r. dyrektor szkoły kontynuuje wdrożoną wcześniej realizację zajęć 
edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej 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 z późn. zm.)                              
wg. zasad: 

1. Nauczanie zdalne odbywa się na platformie MTeams , do której mają dostęp wszyscy 
uczniowie i nauczyciele. 

2. Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne są oddelegowani przez dyrektora do pracy                
w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na 
terenie szkoły. 

3. Nauczyciel planuje swoje zajęcia mając na uwadze:                                                                                  
-łączenie przemienne kształcenia  z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  
-ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć                                                                                                    
- bezpieczeństwo uczniów. 

4. Nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących realizuje program nauczania danego 
przedmiotu. Zajęcia z przedmiotów artystycznych i specjalizacji organizowane                         
w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie,   w jakim z programu nauczania 
wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych 
metod  i technik. 

5. Lekcje zdalne prowadzone są zgodnie z planem lekcji tylko w wyznaczonych 
godzinach z uwzględnieniem przerw między lekcjami.  Lekcje prowadzone zdalnie 
mogą trwać od 30 do 45 minut. Pozostały czas, jeśli wystąpi taka sytuacja,  nauczyciel 
przeznacza na pracę uczniów bez użycia komputerów. 

6. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach odbywających się zdalnie. 
7. Nauczyciel sprawdza frekwencję na MTeamsach wykorzystując różne formy: 

sprawdzając poprzez wywoływanie imienne uczniów,  pobierając listę obecności 
uczniów itp.. 



8. Obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania (dostępny na stronie 
www.wisnickiplastyk.pl). 

9. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektor może umożliwić uczniom klasy 
IV konsultacje indywidualne lub grupowe na terenie szkoły z zachowaniem dystansu 
społecznego. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania konsultacji 
uczniów kl. IV z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów z 
których uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego są załącznikiem nr 1 do 
poprzedniego Aneksu nr 2. 

10. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania konsultacji indywidualnych                    
i grupowych uczniów kl. IV z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne                          
z przedmiotów z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego są 
załącznikiem nr 2 do poprzedniego Aneksu nr 2. 

11. Kontakt pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami odbywa się za pośrednictwem 
dziennika elektronicznego. 

12. Szkoła i internat są otwarte.  
13. Z uwagi na ograniczenia uwzględnione w Regulaminie zalecany kontakt mailowy lub 

telefoniczny. 

Szkoła  tel 14 685 56 50  email sekretariat@wisnickiplastyk.pl 

Internat tel 14 685 56 50  email kierownik.internat@wisnickiplastyk.pl  

  

     Elżbieta Kucybała 

Dyrektor szkoły 


