Zarządzenie Dyrektora szkół prowadzonych przez Edukację Lubasz sp. z o.o. z dnia 19.10.2020 roku
w sprawie: w sprawie organizacji i dokumentowania pracy w systemie hybrydowym w szkołach
prowadzonych przez Edukację Lubasz sp. z o.o. na podstawie:
• Art. 68 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378.)
• Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z póź. zmianami).
•Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389).
•Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 16 października 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
•Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz 491). zarządza się, co następuje:
§1
1) Mając na względzie wprowadzenie strefy żółtej od dnia 10.10.2020 r., na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadza się zmianę organizacji pracy szkół
prowadzonych przez Edukację Lubasz sp. z o.o..
2) Od 19.10. 2020 – do 23.10.2020 do szkoły uczęszczają tylko uczniowie dojeżdżający do szkoły
autobusami, busami bądź transportem prywatnym, uczniowie mieszkający w internacie uczestniczą
w lekcjach zdalnie zgodnie z planem lekcji w czasie rzeczywistym.
3) Od 26.10.2020 r. do odwołania nauczanie w szkołach prowadzonych przez Edukację Lubasz
sp. z o.o. odbywać się będzie w formie hybrydowej.
§2
1) Kształcenie będzie zorganizowane na zasadzie podziału oddziałów klasowych w następujący
sposób:
a) Grupa A - klasy maturalne LO i Technikum, klasy III technikum, klasa I i II BSIS
uczęszczają na zajęcia w trybie stacjonarnym do odwołania,
b) Pozostałe oddziały klasowe zostały podzielone na dwie grupy B i C , które będą
uczęszczały do szkoły rotacyjnie ze zmianą co tydzień.
c) Skład grupy B obejmuje klasy: 1a LO , 1b LO, 1c LO, 1d LO, 1TUF, 1TL,
d) Skład grupy C obejmuje klasy: 2aSP, 2bSP, 2cSP, 2aG, 2bG, 2cG, 2TWSP, 2TUFSP, 2TLSP,
2THSP, 2TWG, 2TUFG, 2TLG, 2THG,
e) Dla grupy A wszystkie zajęcia będą odbywać się w systemie stacjonarnym ze względu na
egzaminy maturalne i egzaminy z kwalifikacji w zawodzie.

f)
g)
h)
i)

Grupa B rozpoczyna zajęciami stacjonarnymi (w szkole) 26.10.2020 r.
Grupa C rozpoczyna zajęciami zdalnymi.
Na czas nauki hybrydowej internat pracuje bez zmian.
Harmonogram systemu hybrydowego przygotowany jest do 22 grudnia i stanowi
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3

1) W okresie od 26.10.2020 r do odwołania na czas nauczania w systemie mieszanym w szkołach
prowadzonych przez Edukację Lubasz będzie się odbywać w zmienionych warunkach
organizacyjnych.
2) Zajęcia szkolne odbywają się zgodnie z planem lekcji z nauczycielem przedmiotu wg
harmonogramu zgodnie ze Statutem Szkoły oraz procedurami bezpieczeństwa.
3) Zajęcia zdalne odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
a) zajęcia zdalne obejmujące tygodniowy zakres treści nauczania w poszczególnych oddziałach i
międzyoddziałach odbywają się zgodnie z planem lekcji w dzienniku Vulcan z uwzględnieniem
zasad higieny pracy umysłowej,
b) nauczyciele logują się do dziennika elektronicznego, wpisują tematy lekcji i frekwencję zgodnie
z jego tygodniowym wymiarem zajęć,
c) obecność odnotowywana jest wyłącznie u uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach zdalnych,
pozostałym uczniom wpisujemy nieobecność.
d) uczeń potwierdza swoją obecność, zgłaszając się na początku lekcji na platformie Moodle,
Teams kamera lub wpis na czacie.
e) lekcje prowadzone są z wykorzystaniem platformy Moodle, Teams,, Zoom (zapisana
dokumentacja potwierdzająca realizację),
f) monitorowanie i ocenianie uczniów będzie się odbywało zgodnie ze Statutem Szkoły,
g) uczniowie i ich rodzice będą informowani o postępach w nauce i ocenach za pośrednictwem
dziennika Vulcan,
h) konsultacje z nauczycielami i dyrekcją odbywają się za pomocą dziennika Vulcan, platformy
Moodle, Zoom,
i) nauczyciele zobowiązani są do zmodyfikowania dotychczasowych programów nauczania celem
dopasowania ich do obowiązujących zasad organizacji nauczania,
j) wychowawcy klas na bieżąco monitorują pracę zdalną wychowanka i są w stałym kontakcie
z rodzicami,
k) psycholog i pedagog szkolny realizują swoje zadania zgodnie z planem pracy, komunikując się
z rodzicami i uczniami zdalnie, wykorzystując metody i techniki wskazane w ust. 3 lit.e,

l) nauczyciel bibliotekarz realizuje zadania zgodnie z planem pracy biblioteki, komunikując się
z rodzicami i uczniami zdalnie wykorzystując metody i techniki wskazane w ust. 3 lit.e.
5) Nadzór pedagogiczny.
a) Obserwacje lekcji będą się odbywały do momentu prowadzenia kształcenia stacjonarnego – w
trybie do tej pory ustalonym lub zdalnie.
b) Lekcje otwarte zostają zawieszone do odwołania.
6) Kompetencje Rady Pedagogicznej pozostają bez zmian.
a) Posiedzenia Rady Pedagogicznej i głosowania nauczycieli mogą odbywać się drogą
elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Głosowania są jawne.
b) Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
c) Zebrania rady pedagogicznej protokołowane mogą być w formie elektronicznej lub nagrań
audio i video.
7) Pracownicy administracji i obsługi świadczą pracę, z tym że:
a) pracownicy administracji pracują stacjonarnie,
b) pracownicy obsługi pracują w systemie zmianowym.
§4
1) Obsługa petentów szkół prowadzonych przez Edukację Lubasz sp. z o.o. będzie się odbywała
głównie poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, poczty tradycyjnej lub za pomocą dziennika
elektronicznego w godzinach pracy od 8 : 00 do 15 : 00.
2) W sprawach wymagających osobistej wizyty w szkołach prowadzonych przez Edukację Lubasz
sp. z o.o. jej załatwienie będzie możliwe po telefonicznym uzgodnieniu wizyty.
§5
Zobowiązuję wszystkich pracowników szkół prowadzonych przez Edukację Lubasz sp. z o.o. do
bezwzględnego stosowania się do zapisów zarządzenia.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19.10.2020 r.

Załącznik 1. Harmonogram nauczania hybrydowego

NAUCZANIE
TYGODNIE
26.10 – 30.10
02.11 – 06.11
09.11 – 13.11
16.11 – 20.11
23.11 – 27.11
30.11 – 04.12
07.12 – 11.12
14.12 – 18.12
21.12 – 22.12

ZDALNE

SZKOŁA

Gr. C
Gr. B
Gr. A, Gr. B. Gr. C
Gr. C
Gr. B
Gr. C
Gr. B
Gr. C
Gr. A, Gr. B, Gr. C

Gr. A, Gr. B
Gr. A, Gr. C
Gr. A, Gr. B
Gr. A, Gr. C
Gr. A, Gr. B
Gr. A, Gr. C
Gr. A, Gr. B
-

