
Zarządzenie  Dyrektora  szkół prowadzonych przez Edukację Lubasz sp. z o.o. z dnia 07.05.2021 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 i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 

 

§ 1 

1) Od 17 maja 2021 do 30 maja 2021 r.  

2)  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) Uczniowie dojeżdżający do szkoły z przewoźnikami zewnętrznymi uczą się zdalnie,  

b) Uczniowie zakwaterowani w internacie szkolnym uczą się stacjonarnie, 

c) Uczniowie dochodzący do szkoły lub dojeżdżający indywidualnie uczą się stacjonarnie. 

§ 3 

Zasady organizacji pracy szkoły w trybie hybrydowym 

1) Zajęcia szkolne stacjonarne, odbywają się zgodnie z planem lekcji ,  przydzielonymi w tym 

planie salami lekcyjnymi oraz zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii 

koronawirusa SARS – COV – 2 w szkołach i internatach prowadzonych przez Edukację Lubasz 

sp. z o.o. w roku szkolnym 2020/2021 

2) 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 umieszczonym 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.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2021 r. 

 

 


