
Miechów, 17.12.2021 r.  

 

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie  

z dnia 17.12.2021 r. 

 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie                    

w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19 

 

1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2301) informuję, że: 

1) Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 

stycznia 2021 r. - poza pewnymi wyjątkami.  

2) Zajęcia praktyczne mogą byd zorganizowane w miejscu ich prowadzenia 

(stacjonarnie), zajęcia będą mogły odbywad się w wybranych dniach tygodnia, wymiar 

zajęd praktycznych nie może przekroczyd 16 godzin tygodniowo. Każdy nauczyciel, 

który prowadzi zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej musi zachowad reżim 

sanitarny oraz powiadomid Dyrektora Szkoły o miejscu i terminie prowadzonych zajęd 

praktycznych przez sekretariat szkoły. 

3) Praktyki zawodowe będą mogły byd realizowane stacjonarnie w miejscu ich 

prowadzenia.  

4) Uczniowie klas Branżowej Szkoły I Stopnia realizują zajęcia praktyczne u pracodawców 

w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze 

względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozid zdrowiu młodocianego 

pracownika. 

5) Na terenie szkoły będzie można organizowad konsultacje indywidualne, grupowe dla 

uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio maturalnego, egzaminu 

zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Korzystanie z 

konsultacji jest dobrowolne. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb 

uczniów. Każda konsultacja uzgadniana jest z wychowawca klasy i zgłaszana w 

sekretariacie szkoły. 

6) W dniach 20-22 grudnia 2021 r. można organizowad w szkole zajęcia wspomagające z 

zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. 

7) Zajęcia na terenie szkoły odbywają się w reżimie sanitarnym i z zachowaniem 

wszystkich zasad obowiązujących w szkole szczególnie wynikających z epidemii 

COVID-19. 

8) Zajęcia szkolne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległośd. 

9) Realizację podstawy programowej w formie zajęd on-line prowadzą nauczyciele na 

platformach, a w wyjątkowych sytuacjach realizacja podstawy programowej może 

odbywad się przez przekazanie materiałów edukacyjnych uczniom.  



10) Podstawowymi narzędziami i platformami do pracy zdalnej dla nauczycieli i uczniów 

są: dziennik elektroniczny VULCAN oraz platforma e-podręczniki, Cisco Webex, Google 

Meet. 

11) Nauczanie zdalne będzie przebiegało zgodnie z obowiązującym planem 

lekcji/harmonogramem zajęd w roku szkolnym 2021/2022.  

12) Lekcja on – line trwa nie krócej niż 30 minut i nie dłużej niż 45 minut. W przypadku 

lekcji trwającej 30 minut nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów przez 15 minut. 

13) Uczniowie odbywający naukę na odległośd mają prawo do korzystania z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej. 

14) Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęd lekcyjnych i innych zajęd prowadzonych 

przez nauczyciela, psychologa. 

15) Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności ucznia, 

uczestnictwa w zajęciach i wpisywane jest  w dziennik.  

16) Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z rodzicami jest dziennik 

elektroniczny VULCAN. 

17) Koordynatorem pracy zdalnej każdej klasy jest wychowawca.  

 

                                                                                                                Dyrektor Szkoły 

                                                                                                             Marzena Samborska 

       


