
                                                                                               Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

                                                                                                                    27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żeromskiego 5 

                     tel./fax. 41 262 48 06, mail: sekretariat@sms.ostrowiec.pl 

 
 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 49/2020 

z dnia 26 października 2020 r. 
 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.  

i wprowadzenia nauczania zdalnego ze względu na sytuację epidemiczną 

 

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 23 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. W okresie od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. wprowadza się w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim zdalny tryb nauczania. 

2. W związku ze zdalnym systemem nauczania i możliwościami organizacyjnymi szkoły, realizowany będzie 

dotychczasowy plan zajęć lekcyjnych i treningowych dla wszystkich oddziałów. 

3. Zajęcia dydaktyczne i treningowe w trybie zdalnym trwają 45 minut, z tym, że w trybie online 30 minut trwa 

lekcja, pozostałe 15 minut nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów. 

4. Wszyscy nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne w budynku szkolnym lub na swój wniosek w miejscu 

zamieszkania. 

5. W przypadku wykonywania pracy poza siedzibą szkoły nauczyciel jest zobowiązany do: 

1) nieopuszczania wskazanego we wniosku miejsca pracy w godzinach świadczenia pracy; 

2) pozostawania w stałym kontakcie z pracodawcą; 

3) codziennego sprawdzania informacji przekazywanych przez e-dziennik. 
 

§ 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. Szkoła udostępni w ramach własnych zasobów niezbędne komputery dla uczniów przeznaczone do realizacji 

nauki zdalnej. W sprawie umowy wypożyczenia należy skontaktować się z wychowawcą klasy. 
 

§ 3 

1. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek 

przestrzegania wdrożonych procedur. 

2. Zmiany i informacje o działaniach szkoły publikuje się na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz fb. 
 

§ 4 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 45/2020  

z 19 października 2020 r.. 

2. Zachowany w mocy pozostaje Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 45/2020 z 19 października 

2020 r., tj. „Procedura funkcjonowania ZSOMS w Ostrowcu Św. w stanie zagrożenia epidemicznego  

w przypadku realizacji zajęć w formie hybrydowej (mieszanej) lub zdalnej”. 
 

§ 5 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       

 

Anna Trojanowska 

              Dyrektor Szkoły  


