Zespot Szkol Handlowych
im. Marii D^browskiej
85-717 Bydgoszcz, ul. Gajowa 94
tel./fax 52 375 85 40
NIP 554-10-36-704

Zarz^dzenie Nr 4

Dyrektora Zespolu Szkol Handlowych w Bydeoszczy
z dnia 16.04.2020 r.
w sprawie ustalenia sposobu dokumentowania zadah
Zespolu Szkol Handlowych w Bydgoszczy
Na podstawie § 1 pkt 7 rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w
sprawie szczegolnych rozwi^zan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oswiaty w zwi^zku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493),
zarz^dzam, co nast^puje:
§iNa czas zawieszenia zaj^c szkolnych z powodu zagrozenia koronawirusem i realizacji zadan
Zespolu Szkol Handlowych w Bydgoszczy
z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odleglosc, ustala si$ sposob
dokumentowania zadan Zespolu Szkol Handlowych w Bydgoszczy
w sposob okreslony w zal^cznikach nr 1,2 do zarz^dzenia.
§2.

Wykonanie zarz^dzenia powierza si$ nauczycielom Zespolu Szkol Handlowych w
Bydgoszczy.
§3.

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem 16 kwietnia 2020 r.

Dyrektor

Zespolu SzkaJHaji^lowyc!

Alina Mazur

Zal^czniki:
Sposob dokumentowania zaj$c realizewanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i
technik ksztalcenia na odleglosc - zal^cznik nr 1
Dokumentowanie czynnosci organow szkoly - zal^cznik nr 2

Zespol Szkof Handlowych
im. Marii D^browskiej
85-717 Bydgoszcz, ul. Gajowa 94
tel./fax 52 375 85 40
NIP 554-10-36-704

Za^cznik nr 1
do zarz^dzenia nr 4
Dyrektora
Zespohi Szk6l Handlowych w
Bydgoszczy
z dnia 16.04.2020 r.

Sposob dokumentowania zajfc realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i
technik ksztalcenia na odleglosc
1. Zaj^cia realizowane przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na
odleglosc, o ktorych mowa w § 2 rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r.
z pozn.zm. w sprawie szczegolnych rozwi^zah w okresie czasowego ograniczenia
fimkcjonowania jednostek systemu oswiaty w zwi^zku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) s$ dokumentowane na podstawie odpowiednich
zapisow w Dzienniku Elektronicznym Szkoly na zasadach okreslonych w niniejszym
zarz^dzeniu.
2. Wpisy w Dzienniku Elektronicznym powinny bye dokonywane w sposob systematyezny,
zgodnie ze stanem faktyeznym.
3. Nauczyciele zobowi^zani s^ do przekazywania po zrealizowaniu zaj$c w formie
elektronieznej na adres sekretariat@zsh.bydgoszcz.pl cotygodniowego zestawienia wg
ponizszego wzoru:
Lp. Imi$
nazwisko
nauczyciela

i

Data
Klasa,
w Liczba
prowadzonych ktorej
godzin
zaj$c
zaj^cia byly
prowadzone

Rodzaj
zaj$c

Wykorzystane
narz^dzia
komunikacyjne

4. Tygodniowe zestawienia, o ktorych mowa w ust. 3 przesylane s^ w terminie do 2 dni w
tygodniu nast^puj^cym po tygodniu, ktorego rozliczenie dotyezy.
5. Nauczyciele przechowuj^ dokumentacj^ potwierdzaj^c^ liczb$ przepracowanych godzin
zaj^c, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 rozporz^dzenia wymienionego w ust. 1, z zastrzezeniem
ust. 6. Dokumentacja moze bye przechowywana w formie papierowej lub elektronieznej.
6. Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 3 jest przechowywana i archiwizowana przez Szkoly.

£esp6J Szk6} Handlowych
im. Marii D^browskiej
85'717 Bydgoszcz, ul. Gajowa 94
tel./fax 52 375 85 40
NIP 554-10-36-704

Zal^cznik nr 2
do zarz^dzenia nr 4
Zespohi Szkol Handlowych w
Bydgoszczy
z dnia 16.04.2020 r.

Dokumentowanie czynnosci organow Zespolu Szkol Handlowych
1. Dokumentowanie czynnosci organow Szkoly jest podejmowane za pomoc^ srodkow
komunikacji elektronicznej, a w szczegolnosci za posrednictwem Dziennika Elektronicznego,
poczty elektronicznej, itd. Rada Pedagogiczna i Rada Rodzicow wykonuje czynnosci rowniez
w trybie obiegowym.
2. Czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 s^ utrwalane w formic protokolu, notatki lub adnotacji.
3. Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 2 jest przechowywana i archiwizowana przez Szkoly.

Zesp61 Szk61 Handlowych
im. Marii D^browskiej
85-717 Bydgoszc? til- Gajowa 94
tel./fax 52 375 85 40
NIP 554-10-36-704

Zarzqdzenie Nr 5

Dyrektora Zespolu Szkol Handlowych w Bydgoszczy z dnia 16.04.2020 r.
w sprawie okreslenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczegolnych zaj$c
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik ksztatcenia na odleglosc lub innego
sposobu ksztatcenia w zwi^zku z dalszym zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19
Na podstawie § 7 ust. 2 rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w
sprawie szczegotowych rozwi^zan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oswiaty w zwi^zku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z poz.zm.)
zarz^dzam, co nast^puje:
§iZarz^dzenie okresla zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczegolnych zaj$c realizowanych
przez nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkol Handlowych w Bydgoszczy z
wykorzystaniem metod oraz technik ksztalcenia na odleglosc lub innego sposobu ksztalcenia
na czas zawieszenia zaj$c dydaktycznych, opiekuhczych i wychowawczych, w zwi^zku z
czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w zwi^zku z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19.
§2.
Do tygodniowego obowi^zkowego wymiaru godzin zaj$c dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuhczych prowadzonych bezposrednio z uczniami, o ktorych mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1
oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148)
zalicza si$ zaj^cia realizowane z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odleglosc, o
ktorych mowa w § 2 rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w
sprawie szczegolowych rozwi^zah w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oswiaty w zwi^zku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z poz.zm.).
§3.
1. Zaj^cia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuhcze realizowane z wykorzystaniem metod i
technik, o ktorych mowa w § 2 zarz^dzenia, s^ zaliczone do tygodniowego obowi^zkowego
wymiaru zaj$c nauczyciela, jezeli:
a) zaj^cia zostaly udokumentowane na zasadach okreslonych w Zarz^dzeniu Dyrektora nr 4 z
dnia 16.04.2020 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji zadah jednostki systemu
oswiaty, wydanym na podstawie § 1 pkt 7 rozporz^dzenia wymienionego w § 2 zarz^dzenia,

b) kazdy uczen lub rodzic posiada mozliwosc konsultacji z nauczycielem,
c) nauczyciel przekazal kazdemu uczniowi lub rodzicom informacj$ o formic i terminach
konsultacji, o ktorych mowa w lit.b,
d) nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiej^tnosci uczniow przez biez^c^ kontrol^
post^pow w nauce, w tym rowniez dokonuje informowania uczniow lub rodzicow o post^pach
ucznia w nauce, a takze uzyskiwanych przez niego ocenach,
e) nauczyciel udziela wsparcia dzieciom obj^tym pomoc^ psychologiczno-pedagogiczn^,
2. Informowanie o post^pach w nauce, o ktorym mowa w ust.l lit.d moze nast^powac z
wykorzystaniem elektronicznych srodkow komunikacji, dziennika elektronicznego, poczty
elektronicznej, komunikatorow, telefonu.
3. Tygodniowy zakres tresci nauczania do zrealizowania w poszczegolnych oddzialach klas
zatwierdza dyrektor we wspolpracy z nauczycielami, uwzgl^dniaj^c stopien obci^zenia
uczniow realizacj^ zleconych zadan.
§4.
Wykonanie zarz^dzenia powierza si^ nauczycielom Zespolu Szkol Handlowych w
Bydgoszczy.
§5.
1. Zarzqdzenie podlega ogloszeniu na stronie internetowej szkoly.
2. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem 16 kwietnia 2020 r.

Dyrektor
Zespolu Szkol Handlowych

Alina Mazur

