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ZARZĄDZENIE nr 1/10/2020 DYREKTORA COLLEGIUM
ZESPOŁU SZKÓŁ MEDYCZNYCH
z dnia 17.10.2020 r.
w sprawie wprowadzenia hybrydowego/zdalnego systemu nauczania w Collegium Zespole Szkół
Medycznych z siedzibą w Warszawie, przy Al. Solidarności 74 A, w związku z koniecznością
stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju
Na podstawie art 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2017r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z
2020r. poz.1378) oraz §1 ust 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16
października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1830)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Od dnia 17 października 2020r. wprowadzam tryb nauczania zdalnego (z wyjątkiem praktycznej
nauki zawodu - tryb stacjonarny lub hybrydowy) w Collegium Zespole Szkół Medycznych w
Warszawie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego,
związanego ze stanem epidemii w kraju zgodnie z procedurą, która stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zobowiązuję nauczycieli, słuchaczy i pracowników Collegium Zespołu Szkół Medycznych w
Warszawie do zapoznania się z Procedurami nauczania zdalnego/hybrydowego w Collegium
Zespołu Szkół Medycznych w Warszawie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego
reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemii w kraju oraz przestrzeganiem ustaleń.
§ 3.
Zarządzenie obowiązuje od dnia 17 października 2020 roku.
Dyrektor Collegium Zespołu Szkół Medycznych w Warszawie
Ewa Flak

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 1/10/2020 z dnia 17 października 2020r.
PROCEDURY NAUCZANIA ZDALNEGO/HYBRYDOWEGO
W COLLEGIUM ZESPOLE SZKÓŁ MEDYCZNYCH W WARSZAWIE W
OKRESIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE OD 19.10.2020r.
Decyzję, o całkowitym lub częściowym zamknięciu placówki, czyli o przejściu na
nauczanie zdalne lub hybrydowe podejmuje dyrektor szkoły . W zależności od
zaliczenia powiatu do strefy żółtej / czerwonej, stosuje wybrany dostosowany do
sytuacji wariant z podanych poniżej:
1. Zaliczenie do strefy czerwonej:
2) szkoła przechodzi na edukację zdalną. Wówczas pracujemy zgodnie z
obowiązującym planem lekcji. Dostosowanie planu zajęć sprowadza się do
ustalenia limitu lekcji prowadzonych w czasie rzeczywistym w formie on-line
zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu oraz konkretnej klasy, przy
uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze. Nauka
prowadzona na odległość w Collegium Zespołu Szkół Medycznych w
Warszawie będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych
przez nauczycieli poprzez prowadzenie lekcji on-line na platformie
collegium.moodle.org.pl wg tygodniowego planu zajęć.
3) Wszyscy nauczyciele pracują w budynku szkolnym zgodnie z planem zajęć i
za pomocą szkolnego łącza internetowego prowadzone są zajęcia zdalne.
4) Nauczyciel, który z przyczyn usprawiedliwionych, niezależnych od niego nie
może w danym dniu prowadzić zajęć zdalnych na terenie szkoły, ustala
miejsce i czas prowadzenia tych zajęć zdalnych
5) Frekwencję na lekcjach w czasie zdalnego nauczania zapisujemy w dzienniku
jako ZNO – zdalne nauczanie obecny lub ZNN- zdalne nauczanie nieobecny.
6) Uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych , by uczestniczyć w
nauczaniu zdalnym, biorą udział w lekcji w trybie stacjonarnym, po
wcześniejszym zgłoszeniu i za zgodą Dyrektora szkoły lub w trybie zdalnym
w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).
7) Zajęcia praktyczne (zajęcia w pracowniach kształcenia praktycznego) dla
wszystkich oddziałów odbywają się stacjonarnie co tydzień nawet w
przypadku realizowania przez oddział nauki zdalnej. W przypadku licznych
grup, będzie wprowadzony tryb hybrydowy, naprzemiennie w cyklach
dwutygodniowych: podział na grupy i część osób będzie odbywać co dwa
tygodnie naukę stacjonarną w pracowni szkolnej, a część słuchaczy w czasie
rzeczywistym naukę zdalną.
8) W trybie nauczania hybrydowego, nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne/
zdalne z uczniami przebywającymi wg planu na terenie placówki, zaś
uczącym się zdalnie wysyłają materiały i linki do ćwiczeń lub prowadzą lekcje

on-line w czasie rzeczywistym ze stanowiska pracy w pracowni kształcenia
praktycznego w Collegium Zespole Szkół Medycznych w Warszawie, zgodnie
z zarządzeniem dyrektora szkoły.
9)

Dla poszczególnych zawodów zajęcia praktyczne rozumie się zajęcia
realizowane w pracowniach kształcenia praktycznego:

a. w zawodzie technik dentystyczny : pracownia technik dentystycznych
b. w zawodzie technik farmaceutyczny: pracownia technologii postaci leków,
pracownia analizy chemicznej
c. w zawodzie ortoptystka: pracownia refrakcji i ćwiczeń ortoptycznych
d. w zawodzie technik elektroradiolog: pracownia RTG
e. w zawodzie technik masażysta: pracownia masażu
f.

w zawodzie terapeuta zajęciowy: pracownie terapii zajęciowej

g.

w zawodzie opiekunka dziecięca: pracownia czynności higienicznych i
pielęgnacyjnych

h. w zawodzie asystentka/higienistka - pracownia asysty i higieny
stomatologicznej
i.

w zawodzie technik usług kosmetycznych: pracownia usług kosmetycznych

j.

w zawodzie opiekun medyczny/asystent osoby niepełnosprawnej: pracownia
czynności higienicznych i pielęgnacyjnych

k. w zawodzie technik sterylizacji medycznej: pracownia sterylizacji medycznej.
10) Zajęcia praktyczne realizowane u pracodawcy realizuje się w miejscu ich
prowadzenia (o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu
uczniów) lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o
których mowa w ust. 3a, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania
danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
11) Praktyki zawodowe będą odbywać się stacjonarnie – realizuje się w miejscu
ich prowadzenia (o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające
zdrowiu uczniów lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, o których mowa w ust. 3a, w formie projektu edukacyjnego lub
wirtualnego przedsiębiorstwa, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

2. Zaliczenie do strefy żółtej:
1) szkoła przechodzi na edukację hybrydową. Oddziały pracujące w trybie
stacjonarnym uczą się w szkole wg obowiązującego planu lekcji.

Oddziały pracujące w trybie zdalnym uczą się wg procedur dotyczących nauki
zdalnej w naszej placówce.
2) W trybie hybrydowym pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
Informację, które klasy/grupy pracują zdalnie/ stacjonarnie , dyrektor
podejmuje i podaje do wiadomości co dwa tygodnie zgodnie z założeniami:
1) co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole
2) nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 ust. 3a Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), lub w inny sposób, o którym
mowa w § 2 ust. 3b chyba że nastąpiło ograniczenie zgodnie z § 1 ust. 1.
3)

W trybie hybrydowym, nauka zdalna/stacjonarna będzie się odbywać
naprzemiennie w cyklach dwutygodniowych: podział na grupy i część osób
będzie odbywać co dwa tygodnie naukę stacjonarną w pracowni szkolnej, a
część słuchaczy w czasie rzeczywistym naukę zdalną.

4) W trybie nauczania hybrydowego, nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne
z uczniami przebywającymi wg planu na terenie placówki, zaś uczącym się
zdalnie wysyłają materiały i linki do ćwiczeń lub prowadzą lekcje on-line w
czasie rzeczywistym ze stanowisko pracy w pracowni kształcenia
praktycznego w Collegium Zespole Szkół Medycznych w Warszawie, zgodnie
z zarządzeniem dyrektora szkoły.
5) Wszyscy nauczyciele pracują w budynku szkolnym zgodnie z planem zajęć i
za pomocą szkolnego łącza internetowego prowadzone są zajęcia zdalne.
6) Frekwencję na lekcjach w czasie zdalnego nauczania zapisujemy w dzienniku
jako ZNO – zdalne nauczanie obecny lub ZNN- zdalne nauczanie nieobecny.
7) Uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych , by uczestniczyć w
nauczaniu zdalnym, biorą udział w lekcji w trybie stacjonarnym, po
wcześniejszym zgłoszeniu i za zgodą Dyrektora szkoły lub w trybie zdalnym
w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).
8) Zajęcia praktyczne (zajęcia w pracowniach kształcenia praktycznego) dla
wszystkich oddziałów odbywają się stacjonarnie co tydzień nawet w
przypadku realizowania przez oddział nauki zdalnej. W przypadku licznych
grup, będzie wprowadzony tryb hybrydowy, naprzemiennie w cyklach
dwutygodniowych: podział na grupy i część osób będzie odbywać co dwa
tygodnie naukę stacjonarną w pracowni szkolnej, a część słuchaczy w czasie
rzeczywistym naukę zdalną.
9)

Dla poszczególnych zawodów zajęcia praktyczne rozumie się zajęcia
realizowane w pracowniach kształcenia praktycznego:

l.

w zawodzie technik dentystyczny : pracownia technik dentystycznych

m. w zawodzie technik farmaceutyczny: pracownia technologii postaci leków,
pracownia analizy chemicznej

n. w zawodzie ortoptystka: pracownia refrakcji i ćwiczeń ortoptycznych
o. w zawodzie technik elektroradiolog: pracownia RTG
p. w zawodzie technik masażysta: pracownia masażu
q. w zawodzie terapeuta zajęciowy: pracownie terapii zajęciowej
r.

w zawodzie opiekunka dziecięca: pracownia czynności higienicznych i
pielęgnacyjnych

s. w zawodzie asystentka/higienistka - pracownia asysty i higieny
stomatologicznej
t.

w zawodzie technik usług kosmetycznych: pracownia usług kosmetycznych

u. w zawodzie opiekun medyczny/asystent osoby niepełnosprawnej: pracownia
czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
v. w zawodzie technik sterylizacji medycznej: pracownia sterylizacji medycznej.
10) Zajęcia praktyczne realizowane u pracodawcy realizuje się w miejscu ich
prowadzenia (o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu
uczniów) lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o
których mowa w ust. 3a, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania
danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
11) Praktyki zawodowe będą odbywać się stacjonarnie – realizuje się w miejscu
ich prowadzenia (o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające
zdrowiu uczniów) lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, o których mowa w ust. 3a, w formie projektu edukacyjnego lub
wirtualnego przedsiębiorstwa, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

