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Zarządzenie Dyrektora  Szkoły nr 45/2020 

z dnia 19 października 2020 r. 
 

w sprawie zmiany trybu nauczania na  hybrydowy  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. 

 

Na podstawie:  

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2020 r. zmieniającego 

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 

1. Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim będą brali udział w zajęciach według 

dotychczasowego planu lekcji w trybie hybrydowym według ustalonego harmonogramu: 

1) w okresie od 19-23.10.2020 r. nauczanie zdalne obejmie klasy: II as, II bs, II ag, II bg, II cg, 

pozostałe klasy uczą się stacjonarnie; 

2) w okresie od 26.10.2020 – 30.10.2020 nauczanie zdalne obejmie klasy: I a, I b, III a, III b, III e, 

pozostałe klasy uczą się stacjonarnie; 

3) w przypadku utrzymania konieczności nauczania hybrydowego cykl ten będzie powtarzany. 

2. Zajęcia lekcyjne w trybie stacjonarnym i zdalnym trwają 45 minut, z tym, że w trybie zdalnym  

30 minut trwa lekcja, pozostałe 15 minut nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów. 

3. Wszyscy nauczyciele pozostaję w budynku szkolnym i stąd prowadzą zajęcia zdalne. 
 

§ 2 

1. W procesie zdalnego nauczania należy wykorzystywać aplikację Microsoft Teams. 

2. Zobowiązuję wychowawców klas do zweryfikowania, czy uczniowie posiadają aktualne loginy  

i hasła do aplikacji Microsoft Teams. 
 

§ 3 

Szczegółowe warunki nauczania hybrydowego określa „Procedura funkcjonowania ZSOMS  

w Ostrowcu Św. w stanie zagrożenia epidemicznego w przypadku realizacji zajęć w formie hybrydowej 

(mieszanej) lub zdalnej”, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 4 

Powrót do stacjonarnego trybu nauki lub przejście na nauczanie zdalne w całej szkoły nastąpi 

poprzez wydanie kolejnego Zarządzenia Dyrektora Szkoły. 
 

§ 5 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       

 

Anna Trojanowska 

            Dyrektor Szkoły 


