
Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im.  

Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim  

w sprawie nauczania hybrydowego 

W związku z wprowadzeniem nauczania hybrydowego od dnia 19 października 

2020r.  ustala się następującą organizację pracy  

w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku 

Mazowieckim. 

Zajęcia w szkole odbywają się zgodnie z obowiązującym planem. 

1. Oddziały klas podzielone zostają na dwie grupy w następujący sposób: 

a) W przypadku zajęć ogólnokształcących w oddziałach, w których 

występują dwa zawody, klasa podzielona jest wg zawodów np.:  

I grupa technik w jednym zawodzie, II grupa technik w drugim 

zawodzie. W pierwszym tygodniu w zajęciach stacjonarnych 

ogólnokształcących i zawodowych uczestniczy grupa I, w tym czasie 

grupa II pozostaje na nauczaniu na odległość z możliwością 

wykorzystania dziennika elektronicznego lub aplikacji Teams. Po 

upływie tygodnia następuje zmiana grup. 

b) Nauczyciel prowadzący zajęcia ogólnokształcące w formie 

stacjonarnej ma możliwość połączenia zdalnego z grupą przebywającą 

w domu. Dopuszcza się również przesłanie materiałów drogą 

elektroniczną grupie, która pozostaje w danym tygodniu na nauczaniu 

na odległość. 

c) Nauczyciel prowadzący zajęcia kształcenia zawodowego z grupą 

pozostającą na nauczaniu na odległość ma możliwość połączenia się w 

sposób zdalny oraz przesłania materiałów z danej lekcji wykorzystując 

dopuszczone w szkole formy komunikacji elektronicznej. 

d) W przypadku grup międzyoddziałowych w zajęciach uczestniczą 

uczniowie, którzy w danym dniu korzystają ze swoją grupą z 

nauczania w formie stacjonarnej. Uczniowie pozostający w nauczaniu 

na odległość mają możliwość połączenia za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. Otrzymują materiał do samodzielnego 

opracowania i sprawdzenia podczas nauki stacjonarnej. 

e) W przypadku oddziałów jednozawodowych klasa podzielona jest na 

dwie grupy zarówno na zajęcia ogólnokształcące i zawodowe.  



Postępowanie w sprawie prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej i 

na odległość z dwoma grupami jest analogiczne jak w przypadkach 

opisanych powyżej.  

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia z grupą w sposób stacjonarny przekazuje 

do opracowania materiały, które będą podstawą do samodzielnego 

opracowania i sprawdzenia przez nauczyciela podczas kolejnych zajęć w 

formie stacjonarnej. Grupa, która pozostawała na nauczaniu na odległość 

otrzymuje materiały od nauczyciela, do samodzielnego opracowania i 

sprawdzenia podczas nauki stacjonarnej.  

3. Zajęcia praktyczne dla uczniów BS I Stopnia oraz Technikum w CKZiU 

odbywają zgodnie z planem. 

4. Zajęcia praktyczne dla uczniów klas wielozawodowych w BS I  Stopnia 

odbywają się zgodnie z regulacjami ustalonymi przez pracodawców. 

5. Frekwencja na zajęciach prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi 

zasadami w szkole z tym, że rozliczenie zajęć odbywających się na 

odległość odbywa się w okresie dwutygodniowym. W przypadku 

zwolnienia lekarskiego w okresie miesięcznym. Podstawą obecności na 

zajęciach odbywających się na odległość jest wykonanie przez uczniów 

zadań zleconych. 

6. Sposób i forma oceniania ucznia odbywa się zgodnie z obowiązującym 

przedmiotowym systemem oceniania.  

7. Zajęcia prowadzone w indywidualnym toku nauki odbywają się w formie 

zdalnej. 

8. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne odbywają się zgodnie z planem. 

9. Zajęcia z pomocy pedagogiczno psychologicznej odbywają się zgodnie z 

planem ustalonym z prowadzącym. 

10.  Podczas przebywania na terenie placówki obowiązuje Zarządzenie nr 

18/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców 

Warszawy w Mińsku Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie 

wprowadzenia Zasad organizacji zadań szkoły w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku 

szkolnym 2020/2021. oraz Procedury organizacji pracy w Zespole Szkół 

Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021. 

 



  

 

 

 


