
    Zarządzenie Nr 22/2021/2022  
Dyrektora 

Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych 
Im. Janusza Korczaka 

w Pszczynie 
z dnia 14.12.2021 r. 

 
 

Dotyczy: zmiany w organizacji kształcenia w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkół obowiązująca w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im . 

Janusza Korczaka w Pszczynie w okresie od 20.12 2021 r. do 09.01.2022r. 

na podstawie:  

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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. poz. 2301) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Od dnia 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia we wszystkich klasach 

szkoły odbywać się będą przy pomocy metod i technik pracy na odległość, wg planu 

zajęć. Zajęcia nauczyciele mogą realizować poza miejscem pracy.  

§ 2 

Rodzice uczniów klas 1-3, którzy z powodu pracy nie mogą zapewnić dzieciom opieki 

w domu mogą złożyć pisemny wniosek o umożliwienie pobytu w szkole na czas 

zajęć. 

§ 3 

Rodzice uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować 

zajęć przy pomocy metod i technik pracy na odległość w miejscu zamieszkania, 

mogą złożyć pisemny wniosek o umożliwienie realizacji zajęć na terenie szkoły. 

§ 4  

Zajęcia praktyczne w szkole branżowej prowadzone w pracowniach szkolnych będą 

odbywać się zdalnie. Praktyki zawodowe prowadzone u pracodawcy mogą być 

realizowane w miejscu prowadzenia, w porozumieniu z pracodawcą. 

§ 5 

Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze odbywać się będą stacjonarnie,- wg ustalonego harmonogramu. 

§ 6 

Podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły w zarządzonym okresie obowiązują 
zapisy Regulaminu prowadzenia edukacji zdalnej oraz zapisy Procedur organizowania 
nauki z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość 

http://www.zs3s.pna.pl/upload/files/2020_REGULAMIN_ED_ZDALNA_20-21.pdf
http://www.zs3s.pna.pl/upload/files/2020_PROCEDURY_ZDALNE_20-21%281%29.pdf
http://www.zs3s.pna.pl/upload/files/2020_PROCEDURY_ZDALNE_20-21%281%29.pdf


§ 7 

Nauczyciele świetlicy realizują swoje czynności udostępniając w zakładce /Świetlica-

grupa zdalne/ ciekawe linki lub opisy zabaw do przeprowadzenia w domu, lub w razie 

konieczności pełnią dyżury w szkole.  

§ 8 

Nauczyciel bibliotekarz oraz psycholodzy i pedagodzy mogą realizować swoje 

czynności wg obowiązującego planu zajęć spoza miejsca pracy, lub w razie 

konieczności, pełniąc dyżury w szkole. 

§ 9 

Pracownicy administracji pracują stacjonarnie lub zdalnie, zgodnie ze wskazaniami 

dyrektora szkoły. Pracownicy obsługi szkoły pracują stacjonarnie. 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

         Dyrektor Szkoły 

         Grzegorz Kuczera 


