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Zarządzenie Dyrektora  

Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU   

Nr 13 z dnia 10 grudnia 2020 

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 roku 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.2111 z dnia 2020.11.27), a także w 

związku z uchwałą Rady Pedagogicznej ZSTEE CKU z dnia 9 grudnia 2020 r., na podstawie 

§17 ust 1, 13 Statutu Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU zarządzam, co 

następuje: 

 

1. Nauczycieli zobowiązuje się do powiadamiania uczniów szkół dla młodzieży o 

planowanej lekcji zdalnej on line nie później niż na 24 godziny przed terminem lekcji, w 

sposób ustalony we wcześniejszym zarządzeniu, tzn. poprzez odpowiedni zapis w 

zakładce „Terminarz” w dzienniku elektronicznym i podanie linka (kodu) do 

telekonferencji. 

2. Nauczycieli zobowiązuje się do umieszczania informacji o zadaniach domowych w 

zakładce „Zadania domowe” w dzienniku elektronicznym nie później niż do godz. 16.00 

w dniu odbywania lekcji zgodnie z planem.  

3. Pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021 zostaje wydłużone do dnia 29 stycznia 

2021 roku. 

4. Termin klasyfikacji śródrocznej oraz semestralnej zostaje zmieniony na dzień 29 stycznia 

2021 roku.  

5. W związku z nowym terminem klasyfikacji śródrocznej oceny klasyfikacyjne śródroczne 

należy wystawić w tygodniu od 22 do 28 stycznia 2021 roku.  

6. Posiedzenie Rady Pedagogicznej, której celem będzie klasyfikacja śródroczna w szkołach 

dla młodzieży oraz klasyfikacja semestralna w liceum dla dorosłych i branżowej szkole II 

stopnia odbędzie się 29 stycznia o godzinie 16.00.  

7. Spotkania zbiorowe oraz indywidualne z rodzicami uczniów szkół dla młodzieży w celu 

powiadomienia o ocenach śródrocznych odbędą się w trybie zdalnym w tygodniu od 1 do 

5 lutego 2021 roku.  

8. Egzaminy semestralne dla słuchaczy szkół dla dorosłych odbywają się wg 

dotychczasowego harmonogramu, niezależnie od nowego terminu ferii zimowych. 
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Zgodnie z aktualnym stanem prawnym odbyć się muszą także egzaminy ustne. Ponieważ 

aktualnie nauczanie odbywa się w formie zdalnej, egzaminy ustne będą miały formę 

dodatkowych egzaminów pisemnych realizowanych zdalnie. 

9. Egzamin, o którym mowa w punkcie 8 odbywać się będzie według następujących zasad: 

1) Semestralny egzamin ustny w formie pisemnej będzie trwał 45 minut.  

2) W wyznaczonym w harmonogramie egzaminów dniu i godzinie nauczyciel wysyła 

ze swojej poczty elektronicznej 3 polecenia, a słuchacze w swoich domach odbierają 

korespondencję, wykonują polecenia egzaminacyjne i w ciągu 50 minut odsyłają 

nauczycielowi swoje odpowiedzi na wskazany przez nauczyciela adres poczty 

elektronicznej w pliku w formacie WORD, z wyjątkiem prac z matematyki, które 

należy przesłać w formacie jpg - jako załączniki (nie należy wklejać zdjęć w treść 

maila). 

3) Nauczyciel egzaminujący wysyła każdemu słuchaczowi inny zestaw składający się z 

trzech poleceń. Zestawy muszą być numerowane. 

4) W poleceniu nauczyciel wskazuje precyzyjnie formę wykonania polecenia (w 

jednym zdaniu, kliku zdaniach, jednym słowem, wyliczenie itd.).  

5) Każda praca egzaminacyjna musi zawierać informacje: nazwisko i imię słuchacza, 

klasa rodzaj egzaminu, przedmiot, semestr, treść poleceń egzaminatora, teksty 

poleceń.  

6) Każda wiadomość elektroniczna z materiałem egzaminacyjnym od słuchacza  musi 

zawierać w temacie wiadomości następujące treści: symbol klasy_ 

nazwisko_imię_przedmiot_ustny, np. Kowalski_Jan_polski_ustny 

7) Nazwa pliku musi być powtórzeniem tematu korespondencji. 

8) Słuchacz przesyła pracę z każdego egzaminu najpóźniej 50 minut po terminie 

rozpoczęcia egzaminu. 

10. Termin rozpoczęcia drugiego półrocza zostaje zmieniony na 30 stycznia 2021 r.  

11. Zajęcia w szkołach dla dorosłych w ramach kolejnego semestru rozpoczynają się w dniu 

30 stycznia 2021 r., zgodnie z nowym planem, który zostanie opublikowany. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w pierwszym dniu zajęć w ramach nowego semestru 

wychowawcy realizują instruktaż. 

12. Zarządzenie obowiązuję od dnia, w którym zostało opublikowane. 

 

 

Marek Wojtasz 


