
Lublin, 26 marca 2021 r. 

 

 

Zespół Szkół Plastycznych                                                                   

im. C. K. Norwida w Lublinie  

20-612 Lublin 

ul. Muzyczna 10 a 

 

 

 

 

Zarządzenie Dyrektora nr 15/2021 

w sprawie zasad funkcjonowania Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie w 

okresie epidemii COVID-19 od 29 marca 2021 roku do 11 kwietnia 2021 roku 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w 

związku z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późniejszymi zmianami), 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1. W okresie od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 roku wprowadzam obowiązek 

prowadzenia wszystkich zajęć lekcyjnych w formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość. 

2. Zajęcia lekcyjne trwają 35 minut i odbywają się według harmonogramu określonego w 

załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Do realizacji zajęć prowadzonych w formie zdalnej oraz prowadzenia konsultacji z 

nauczycielami ustalam narzędzia pakietu Microsoft Office 365 oraz Vulcan UONET+. 

2. Dokumentacja zajęć lekcyjnych prowadzonych w formie zdalnej, w tym wpisywanie ocen, 

potwierdzanie obecności uczniów na zajęciach, wpisywanie prac domowych oraz 

usprawiedliwianie nieobecności odbywa się w systemie dziennika elektronicznego Vulcan 

UONET+ w terminach określonych w statucie Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. 

Norwida w Lublinie, zgodnie z Regulaminem nauczania zdalnego. 

 

§ 3 

1. Narzędzia pakietu  Microsoft Office 365 służą tylko i wyłącznie celom edukacyjnym. 

Uczniowie nie powinni wykorzystywać aplikacji do innych celów. 

2. W czasie korzystania z pakietu Microsoft Office 365 (czatów, wideolekcji) uczniowie 

zachowują się z należytą kulturą, zgodnie z zasadami określonymi w statucie Zespołu 

Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. 

 

§ 4 

1. Dla zainteresowanych uczniów klas maturalnych, istnieje możliwość zorganizowania przez 

nauczycieli poszczególnych przedmiotów konsultacji w formie stacjonarnej, w grupach do 

5 osób zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. 

2. Konsultacje odbywają się poza godzinami lekcyjnymi. 

 

 

 



§ 5 

1. Dla uczniów przygotowujących się do egzaminu dyplomowego ustalam terminy konsultacji 

z przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym: rysunku i malarstwa, rzeźby oraz 

specjalizacji artystycznej wg harmonogramu, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Konsultacje odbywają się w formie zdalnej lub stacjonarnej na terenie szkoły zgodnie z 

obowiązującym reżimem sanitarnym.  

3. Wyboru formy prowadzenia konsultacji dokonuje nauczyciel prowadzący konsultacje. 

 

§ 6 

Konsultacje prowadzone w formie stacjonarnej, o których mowa w § 4 i § 5, podlegają 

rejestracji w sekretariacie w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

  



Załącznik Nr 1 do  

Zarządzenia nr 15/2021 

 
 

GODZINA 
LEKCYJNA 

ROZKŁAD LEKCJI 
 

1 8.00 – 8.35         /5 min. przerwa/ 

2 8.40 – 9.15         /10 min. przerwa/ 

3 9.25 – 10.00       /5 min. przerwa/ 

4 10.05 – 10.40     /10 min. przerwa/ 

5 10.50 – 11.25     /10 min. przerwa / 

6 11.35 – 12.10     /30 min. przerwa obiadowa / 

7 12.40 – 13.15     /5 min. przerwa/ 

8 13.20 – 13.55     /10 min. przerwa/ 

9 14.05 – 14.40     /5 min. przerwa/ 

10 14.45 – 15.20     /5 min. przerwa/ 

11 15.25 – 16.00 
 

 



Załącznik Nr 2 do  

Zarządzenia nr 15/2021 

 
Lp. Data Imię i nazwisko nauczyciela Zajęcia/tematyka Uczniowie Czas trwania 

konsultacji 

Podpis 

nauczyciela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

  



Załącznik Nr 3 do  

Zarządzenia nr 15/2021 

 
HARMONOGRAM KONSULTACJI 

dla maturzystów przygotowujących się do Egzaminu Dyplomowego 
(konsultacje obywają się co tydzień) 

Poniedziałek 
Klasa 6b aranżacja wnętrz w godz. 15.20 -16.40, nauczyciele: A. Mazuś, A. Świerbutowicz-Kawalec 

Wtorek 
Klasa 4b projektowanie graficzne w godz. 16.00 -17.20, nauczyciele: R. Paluch, M, Sugier 

Klasa 6b gr. 2, rysunek i malarstwo w godz. 17-17.40, nauczyciel L. Duma 

Klasa 4a gr. 1, rysunek i malarstwo w godz. 15.20 -16.00, nauczyciel Z. Kwiatkowski 

Środa 
Klasa 6b projektowanie graficzne w godz. 16.00 -17.20, nauczyciele: R. Paluch, M. Sugier 

Czwartek 
Klasa 4a techniki rzeźbiarskie w godz. 14.40 -16.00, nauczyciele: J. Skoczylas, W. Koryciński 

Klasa 4a tkanina artystyczna w godz. 14.40-16.00, nauczyciele: M. Wasilczyk, A. Łoś 

Klasa 4b aranżacja wnętrz w godz. 18.00 -19.30, nauczyciele: A. Świerbutowicz-Kawalec, 

A. Chmielnik 

Piątek 
Klasa 6b rzeźba w godz. 14.00 -14.40, nauczyciel A. Kasprzak 

Klasa 6b, gr. 1, rysunek i malarstwo w godz. 14.00 -14.40, nauczyciel D. Andrzejewska-Marzec 

Klasa 4b, gr. 1, rysunek i malarstwo w godz. 14.40 -15.20, nauczyciel D. Andrzejewska-Marzec 

Sobota 
Klasa 4b i 4a rzeźba w godz. 10.00 -10.40, nauczyciel P. Szymankiewicz 

Konsultacje odbywają się w formie stacjonarnej - na terenie szkoły lub zdalnej 

 


