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Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie jej funkcjonowania  

od dnia 19 października do 31 października 2020 r.  

i dalej do odwołania. 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi wprowadza, zgodnie  

z zalecaniem ministerstwa nauczanie zdalne, z elementami konsultacji w formie stacjonarnej dla 

przedmiotów zawodowych (czyli naszych specjalności).  

 

1. W pierwszym tygodniu (19-23 października 2020 r. ) zarządzam całkowite pozostanie uczniów  

w domach i rozpoczęcie działań zdalnych, wdrożenie nowej platformy Office 365 jako docelowego 

narzędzia nauczania zdalnego w szkole. 

 

2. W drugim tygodniu (26-30 października 2020 r.) dopuszczam możliwość odbywania wizyt  

w szkole wybranych grup uczniów – terminy dla poszczególnych klas zostaną podane  

w odpowiednim harmonogramie, opublikowanym jako załącznik do kolejnego zarządzenia dyrektora. 

 

3. Od listopada 2020 r. wprowadzę funkcjonowanie ostatecznego harmonogramu realizacji zajęć 

zarówno zdalnych, jak i stacjonarnych konsultacji.  

 

Nauczanie zdalne opieram głównie na samodzielnej pracy ucznia – kierowanej zdalnie i konsultowanej 

stacjonarnie przez nauczyciela.  

Nie będzie ono miało formy realizowania typowych lekcji online w oparciu o dotychczasowy plan lekcji. 

Tego typu działanie jest w przypadku naszej szkoły niemożliwe. 

Zostanie natomiast wdrożony kalendarz realizacji zajęć umieszczony na platformie Office 365, wg. 

którego odbywać się będzie nauczanie. 

 

Przypominam, że priorytetem jest bezpieczeństwo naszych uczniów, którzy są najbardziej narażeni  

w drodze do szkoły, w środkach komunikacji miejskiej.  

Dlatego proszę uczniów o ograniczenie wyjść z domów do minimum. 

Proszę o informację zwrotną uczniów i rodziców na temat ewentualnych trudności przygotowania się 

do pracy zdalnej w domu polegających na braku odpowiedniej infrastruktury, kłopotów 

organizacyjnych i innych- uniemożliwiających naukę na odległość.  

Wszystkie problemy proszę zgłosić do wychowawcy klasy, już w pierwszym etapie wdrożenia koncepcji 

pracy szkoły. 

Proszę o zapoznanie się z koncepcją funkcjonowania szkoły, która została przedstawiona w pliku pdf - 

wysłana do Państwa przez dziennik Librus w formie załącznika, przesłanego przez Panią Wicedyrektor 

Urszulę Korbaczyńską – Kowalską. 
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W tej koncepcji zwarłam dokładne opisy kolejnych etapów oraz uzasadnienie konkretnych rozwiązań, 

które wdrażam tym rozporządzeniem. 

 

Koncepcja opracowana została na podstawie: 

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

 

Koncepcja promuje taki model edukacji zdalnej, która możliwa jest do realizacji w naszej szkole, 

ograniczonej powierzchnią i infrastrukturą, kładąc nacisk na bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli. 

 

 

 

Dyrektor Szkoły  

Katarzyna Paliwoda 

Łódź, dnia 18 X 2020 r. 


