
KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH NR 3 IM. JANA PAWŁA II 

w sprawie: zasad organizacji pracy   

w ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie 

od 19.10.2020 r. 

1. Od 19.10.2020 r. w Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w ZSP nr 3 

im. Jana Pawła II w Jaworznie wprowadzony zostaje model nauczania hybrydowego 

(mieszanego) w cyklu dwutygodniowym: 

- 2 tygodnie w trybie stacjonarnym (w budynku szkoły), 

- 2 tygodnie w trybie zdalnym, 

 w podziale na poszczególne klasy wg harmonogramu poniżej. 

2. Nauka w trybie zdalnym / hybrydowym odbywa się zgodnie z ,,Procedurą  zdalnego / 

hybrydowego nauczania w ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie na okres pandemii 

COVID-19., wprowadzoną Zarządzeniem Dyrektora ZSP nr 5/2020/2021 z dnia 

15.10.2020. W przypadku  braku uregulowań w  ww. procedurze obowiązują zapisy 

ze statutu szkoły. 

3. Zajęcia zdalne i stacjonarne odbywają się w czasie rzeczywistym, czyli zgodnie  

z ustalonym planem. 

4. We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia zdalnego wykorzystuje przede 

wszystkim dziennik elektroniczny LIBRUS i platformę MS Teams. W dzienniku 

elektronicznym wprowadzane są zastępstwa, z którym należy się na bieżąco 

zapoznawać. 

5. Terminarz trybu zajęć dla poszczególnych klas: 

 Od  19.10.2020 do 30.10.2020 

Klasy pierwsze i czwarte technikum: I FS-A, I FS-B, IVBF, IVME, IVS oraz 

klasy pierwsze i trzecia branżowej szkoły: 1a, 1b, 3b – w trybie stacjonarnym 

 

Klasy drugie i trzecie technikum: IIBS, IIEF,IIFM-G, IIS_G, IIIFM, IIIS oraz 

klasy drugie branżowej szkoły: 2a, 2b, 2c – w trybie zdalnym – na 

platformie MS  Teams. 

 

6. UWAGA! ORGANIZACJA ZAJĘC INNYCH NIŻ LEKCJE: 
Zajęcia  w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie odbywają się w trybie 

stacjonarnym  w zaostrzonym rygorze sanitarnym zgodnie z ustaleniami 

obowiązującymi w centrum.   

7. Zajęcia u pracodawców odbywają się zgodnie z harmonogramem szkoły i 

ustaleniami pracodawcy.  

8. Kursy dokształcające odbywają się w trybie stacjonarnym. 

9.  Informacje dot. zmiany organizacji pracy w CKZ , u pracodawców, na kursach 

dokształcających będą przesyłane przez dziennik elektroniczny Librus oraz będą 

umieszczane odpowiednio  na stronie internetowej CKZ i ZSP nr 3. 

10. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 

3 wg wcześniej ustalonego harmonogramu. 

11. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbędą się w  terminie i 

formie  ustalonej przez nauczyciela prowadzącego w porozumieniu z Dyrektorem 

szkoły, przekazane do wiadomości uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów. 



 

12. Wszelkie trudności w dostępie do Librusa lub aplikacji MS Teams należy zgłaszać do 

p. Moniki Luchowskiej – administratora dziennika elektronicznego. 

13. Uczniów, którzy odbywają zajęcia stacjonarnie proszę o stosowanie się do zasad 

obowiązujących w szkole w związku z trwającą pandemią: obowiązek zakrywania 

nosa i ust w przestrzeniach wspólnych, zachowanie dystansu, częste mycie i 

dezynfekowanie rąk. 

 

Magdalena Dygdoń-Kliemt 

 

 

 

 

 

 


