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Zarządzenie nr 33 / 2021 
Dyrektora Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości (KSP) 

z dnia 17 grudnia 2021 roku 
w sprawie organizacji realizacji zadań Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości od 20 grudnia 2021 roku 

 
Na podstawie: 
A. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz. U. poz. 2301), 

B. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 
2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343, 1525, 1743, 2047 i 2302) 

 
zarządzam, co następuje: 

 
§ 1. 

Od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 09 stycznia 2022 roku ogranicza się funkcjonowanie Kłodzkiej Szkoły 
Przedsiębiorczości, co polega na realizowaniu wszystkich zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość, w tym wszelkich form zajęć praktycznych. Podczas realizacji nauczania zdalnego 
obowiązują: Procedura prowadzenia bezpiecznego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość oraz zapisy dokumentu o nazwie Informacja dla osób zaangażowanych w prowadzenie nauki zdalnej.  

 
§ 2. 

W okresie od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 09 stycznia 2022 roku uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący 
młodocianymi pracownikami mogą świadczyć pracę (realizować zajęcia praktyczne u pracodawcy), o ile u 
pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu 
młodocianego pracownika. 
 

§ 3. 
Uczniom, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor Szkoły umożliwia realizację zajęć z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie Szkoły. 
 

§ 4. 
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości 
realizują w swoich salach lekcyjnych/pracowniach, zgodnie z tygodniowym planem lekcji. 

 
§ 5. 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z 
wykorzystaniem: 

 dziennika elektronicznego, funkcjonującego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości, 

 komunikacji mailowej, 

 aplikacji Teams, która w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości stanowi jednolitą platformę komunikacji, służącą do 
prowadzenia zajęć na odległość, 

 metod i technik wskazanych w § 2 Rozporządzenia, wymienionego w punkcie B niniejszego Zarządzenia. 
Wykorzystywane przez nauczyciela metody i techniki kształcenia na odległość powinny być traktowane w sposób 
zróżnicowany w odniesieniu do danego przedmiotu nauczania. 

 
§ 6. 

Formą potwierdzenia obecności uczniów podczas zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
jest zalogowanie się przez nich na początku zajęć w aplikacji Teams i obecność do końca zajęć. W trakcie zajęć 
nauczyciel ma prawo do odczytania listy uczniów danej klasy w celu dokonania weryfikacji ich obecności. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2020&qplikid=5300&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolnych%2Drozwiazan%2Dw%2Dokresie%2Dczasowego%2Dograniczenia
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2020&qplikid=5300&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolnych%2Drozwiazan%2Dw%2Dokresie%2Dczasowego%2Dograniczenia
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-10-2020&qplikid=5300&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolnych%2Drozwiazan%2Dw%2Dokresie%2Dczasowego%2Dograniczenia
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-12-2021&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=150&qppozycja=150
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-12-2021&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=242&qppozycja=242
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-12-2021&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=370&qppozycja=370
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-12-2021&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=532&qppozycja=532
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-12-2021&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=681&qppozycja=681
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-12-2021&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=961&qppozycja=961
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-12-2021&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=983&qppozycja=983
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-12-2021&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=1343&qppozycja=1343
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-12-2021&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=1525&qppozycja=1525
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-12-2021&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=1743&qppozycja=1743
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-12-2021&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=2047&qppozycja=2047
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=17-12-2021&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=2302&qppozycja=2302


Potwierdzeniem obecności uczniów na zajęciach jest także wysłanie przez nich zadania (zadań) w terminie 
określonym przez nauczyciela. 
 

§ 7. 
Na prośbę ucznia bądź jego rodzica/opiekuna prawnego, sformułowaną za pośrednictwem e-dziennika, nauczyciel 
wskazuje możliwość konsultacji (w formie e-konsultacji). 
 

§ 8. 
Zajęcia dodatkowe dla uczniów, w formie: rewalidacji, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć w grupie do 
pięciu osób odbywać się będą w Szkole lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, po konsultacji 
z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia. 
 

§ 9. 
Pozostałe zajęcia dodatkowe dla uczniów, w formie: pracy z uczniem zdolnym oraz nauczania indywidualnego 
odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 
§ 10. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w czasie nauczania 
zdalnego w sposób identyczny, jak w czasie nauczania stacjonarnego (szczegóły dostępne na stronie 
http://www.ksp.klodzko.pl/dla-uczniow/psycholog/). Za równoważną formę pomocy uznaje się również pomoc 
świadczoną za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych.  
 

§ 11. 
Ze względu na treść § 1. od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 09 stycznia 2022 roku internat pozostaje zamknięty. 
W okresie tym wychowawcy internatu mogą być powołani do wykonywania innych zajęć o charakterze 
wychowawczym lub opiekuńczym, w maksymalnej ilości godzin odpowiadających czasowi pracy w internacie. 
 

§ 12. 
Od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 09 stycznia 2022 roku (w dni pracy Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości), w 
godzinach od 7.30 do 15.30, będzie czynna biblioteka szkolna. Zasady korzystania z zasobów biblioteki szkolnej 
zostały opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu funkcjonowania Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w czasie 
epidemii (http://www.ksp.klodzko.pl/o-szkole/regulamin-ksp-podczas-epidemii/). 
 

§ 13. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2021 roku. 
 

Rafał Hankus – dyrektor KSP 

http://www.ksp.klodzko.pl/dla-uczniow/psycholog/

