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PROTOKOEL KONTROLI DORAZNEJ

Nazwa i adres szkoly/placéwki: Zespét Szkét nr 5 Im. Jana Pawla Il Technikum
Gastronomiczno-hotelarskie w Lublinie, ul. Jézefa Elsnera 5, 20-854 Lublin

Imig i nazwisko dyrektora szkoly/placéwki: Marian Klimcezak
Termin rozpoczecia i zakonczenia kontroli ze wskazaniem dni, w ktorych odbyly sie czynnosci
kontroli w szkole lub placéwce: 26.01.2021 r.
Imie i nazwisko kontrolujacego: Beata Filipowska

. Nazwa i siedziba organu sprawujacego nadzér pedagogiczny: Lubelski Kurator Oswiaty,
Kuratorium Oswiaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6; 20-950 Lublin.
Tematyka kontroli: zgodnosé z przepisami prawa organizacji zajeé z wykorzystaniem metod
i technik ksztaicenia na odlegtosé lub innego sposoburealizacji tych zajeé oraz stopnia obcigzenia
uczniow realizacja zleconych zadan w okresie czasowego ograniczenia funkejonowania jednostek
systemu oswiaty w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o$wiatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z pozn. zm.);
2. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru

pedagogicznego(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1551);
3. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szezegdlnych

rozwiazan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oSwiaty w
zwiazku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2020r. poz. 493 z pézn. zm.) — zwane dalej RI;

4. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w zwiazku z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalezaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389

Z pozn. zm.) — zwanedalej R2.

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnione nieprawidlowosci:

1) Dyrektor ustalit, czy uczniowie maja dostep do infrastruktury informatycznej,
oprogramowania i Internetu umoZliwiajacych interakcje miedzy uczniami a nauczycielami
prowadzacymi zajecia; (§ 1 ust. I pkt 1 R1)

xTak [_] Nie

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

2019/2020 (marzec 2020) —Informacja zwrotna do dyrektora od wychowawcéw, ktorzy
rozpoznawali sytuacje ucznibw w zakresie dostepu do infrastruktury informatycznej.
Zestawienie potrzeb ucznidw w tym zakresie. d. 4



2020/2021- Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szkot nr 5 im. Jana PawtaII w Lublinie
z dnia 24 wrzesnia 2020 roku w sprawie realizacji zadan wynikajacych z Rozporzadzenia MEN
z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegdtowych rozwiazan w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu o$wiaty w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalezaniem Covid 19 (Dz.2 marca 2020, poz. 493, z poz. zm.). Zalacznik nr 1: Zasady
realizacji ksztatcenia na odlegtosé w Zespole Szk6t nr 5 im. Jana PawlaII w Lublinie w sytuacji
zawieszenia zaje¢ dla grupy, klasy lub wszystkich oddziatéw. pkt 3

2) Dyrektor ustalit, we wspétpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne
wykorzystywaneprzez nauczycieli do realizacji zaje¢; (§ J ust. 1 pkt 2 R1)

xTak [_] Nie

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

2019/2020 (marzec 2020) Zarzadzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespotu Szkot nr 5 im. Jana
PawlaII w Lublinie z dnia 24 marca 2020 (...) pkt.1 — okresla technologie i sposoby
komunikacji w trakcie realizacji zaje¢. W okresie 25-27.03.2020: strona internetowa stuzqca
realizacji zajeé w okresie zawieszenia.: nauka.zs5.lublin.eu w okresie. W okresie 30.03.2020
—26.06.2020- dane na platformie edukacyjnej Moodle zamieszczonej na szkolnym serwerze.
2020/2021 - Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szkot nr 5 im. Jana Pawta II w
Lublinie z dnia 24 wrzeSnia 2020 roku(.....) Zalacznik nr 1: Zasady realizacji ksztatcenia na
odlegtosé w Zespole Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II_w Lublinie w sytuacji zawieszenia zaje¢
dla grupy, klasy lub wszystkich oddziatow; pkt 1, pkt 2, pkt 5, pkt 12

3) Dyrektor okreslit zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajeciach w odniesieniu
do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych, o ktorych mowaw pkt 2; (§ J ust.
1 pkt 3 RI)

xTak [] Nie

Jesli tak to co o tym Swiadczy?
2019/2020 Materiaty instruktazowe przestane drogq elektroniczng do ucznidw, rodzicéw i

nauczycieli dotyczace obstugi platformy i zachowania bezpieczenstwa w internecie.
Zasady bezpieczeristwa w internecie i zalecenia Inspektora BHP w zakresie ksztatcenia na
odlegtosé oraz wskazéwki pedagogai psychologa szkolnego zamieszczone na stronie szkoty -

dedykowana tematycznie zaktadkach na stronie szkoly: Zostan w domu — badz na biezqco;
Strefa wsparcia i relaksu. Obowiazkowe zajecia z wychowawca w kazdej klasie na temat
bezpieczenstwa w sieci, obowiazujacych zasad i praw uzytkownikéw — dokumentacija zaje¢
na platformie Moodle
2020/2021 Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespolu Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w
Lublinie z dnia 24 wrzeSnia (....). Zatacznik nr 1: Zasady realizacji ksztalcenia na odlegtos¢
w Zespole Szkot nr 5 im. Jana Pawia II_ w Lublinie w sytuacji zawieszenia zaje¢ dla grupy,
klasy lub wszystkich oddziatow, pkt 4
Zarzadzenie nr 58/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie z dnia 18

listopada 2020 roku w sprawie zmian zasad ustalonych Zarzadzeniem nr 50 z dnia 24
wrzesnia. Materialy na stronie szkoly — zaktadka Ksztaicenia na odlegtos¢, informacje
dodatkowe. k, to co o tym Swiadezy?

4) Dyrektor ustalit, we wspétpracy z nauczycielami, zrédta i materiaty niezbednedorealizacji
zajeé, z ktorych uczniowie moga korzysta¢; (§ 1 ust. I pkt 4 RI)
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xTak [] Nie

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

2019/2020 - Zarzadzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespotu Szkot nr 5 im. Jana Pawta II w
Lublinie z dnia 24 marca 2020 w sprawie realizacji zadan wynikajacych z Rozporzadzenia
MENz dnia 20 marca 2020 (....) pkt. 8
Zestawienie wynikéw ankiet adresowanych do nauczycieli w celu zebrania informacji i
sporzadzenia wykazu Zrédet i materiatéw niezbednych do realizacji zajeé. Opracowany
materiat zamieszczony na stronie szkoly.
2020/2021 - Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w
Lublinie z dnia 24 wrzesnia 2020 roku(...) Zatacznik nr 1: Zasady realizacji ksztatcenia na
odlegtosé w Zespole Szkét nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie w sytuacji zawieszenia zZajec
dla grupy, klasy lub wszystkich oddzialéw; pkt 7

5) Dyrektor ustalit z nauczycielami potrzebe modyfikacji szkolnego zestawu programéw
nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw; (§ 1 ust. I pkt 5 RI)

L] Tak x Nie

Jesli nie, to dlaczego?

Nie byto takiej potrzeby. Nauczyciele nie zgtosili potrzeby modyfikacji szkolnego zestawu
programow nauczania, zatwierdzona na poczatku roku szkolnego tregci programéw
realizowane sq za posrednictwem metodi technik ksztatcenia na odlegtosé.

6) Dyrektor ustalit, w porozumieniu z radqa pedagogiczna, potrzebe modyfikacji w trakcie
roku szkolnego realizowanego programu wychowawezo-profilaktycznego oraz, w razie
potrzeby, modyfikuje ten program; (§ J ust. 1 pkt 6 R1)

(] Tak x Nie

Jesli nie, to dlaczego?

Program wychowawczo- profilaktyczny jest realizowany, przyjete dziatania mogq byé
realizowane w sposob tradycyjny i zdalny (dokumentacja na stronie szkoty, w dokumentacji
elektronicznej na platformie Moodlei aplikacji Teams).

7) Dyrektor ustalit, w porozumieniu z radq rodzicéw, potrzebe modyfikacji w trakcie roku
szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby,
modyfikuje ten program; (§ J ust. I pkt 6 R1)

_] Tak x Nie

Jeli tak, to co o tym Swiadczy? JeSli nie, to dlaczego?

Poniewaz szkota nie modyfikowata programu wychowawezo- profilaktycznego.

8) Dyrektor ustalil, we wspdtpracy z nauczycielami tygodniowy zakres tresci nauczania
Z zaj@é wynikajacych z ramowych planéw nauczania dla poszezegélnych typ6w szkot
do zrealizowania w poszczegélnych oddziatach klas (semestrow); (§ I ust. 1 pkt 7 RI!)
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xTak [_] Nie

Jesli tak, to co o tym Swiadczy? Jeli nie, to dlaczego?

2019/2020 Zarzadzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie
z dnia 24 marca 2020

w
(...) pkt.2

Ankiety nauczycieli, w ktérych okreslali zakres treSci nauczania. Zapisy w dzienniku
elektronicznym identyfikowaly zajecia, w czasie ktérych realizowano zmodyfikowane tresci.
Nadzor pedagogiczny monitorowalt realizacje ustalen.
2020/2021- Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szkot nr 5 im. Jana Pawta II w
Lublinie z dnia 24 wrzeSnia 2020 roku(...) Zatacznik nr 1: Zasady realizacji ksztatcenia na
odlegtos¢ w Zespole Szkét nr 5 im. Jana Pawla II_ w Lublinie w sytuacji zawieszenia zajeé
dla grupy, klasy lub wszystkich oddziatow;pkt 8

9) Dyrektor ustalit, we wspétpracy z nauczycielami tygodniowy zakres tresci nauczania
z zaje¢ realizowanych w formach pozaszkolnych; (§ J ust. J pkt 7 R1)

(] Tak L] Nie x Nie dotyezy

10) Ustalony tygodniowy zakres tresci nauczania z zaje¢é wynikajacych z ramowych planow
nauczania dla poszezegolnych typow szkét do zrealizowania w poszczegdlnych oddziatach klas
(semestréw) i tygodniowy zakres tresci nauczania z zaje¢ realizowanych w formach
pozaszkolnych uwzglednia w szczegdlnosci:

a) rownomierne obciazenie ucznidw w poszczegélnych dniach tygodnia, (§ J ust. 1 pkt 7 lit. a
RI)

xTak [_] Nie

JeSli tak, to co o tym Swiadczy?

Zajecia w planie lekcji uwzgledniaty rownomierne obciazenie uczniw. Zajgcia w okresie
zawieszenia odbywaly sie zgodnie z planem lekeji, ktory uwzgledniat rownomierne
obcigzenie uczniéw. 2019/2020 Zarzadzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespotu Szk6tnr 5 im. Jana
Pawta II w Lublinie z dnia 24 marca 2020 (...) pkt. 2, pkt.9
2020/2021 - Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szkét nr 5 im. Jana Pawta II w
Lublinie z dnia 24 wrzegnia 2020 roku(...) Zatacznik nr 1: Zasady realizacji ksztatcenia na
odlegtosé w Zespole Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie w sytuacji zawieszenia zajeé
dla grupy, klasy lub wszystkich oddzialow; pkt 21

b) zréznicowanie zajeé w kazdym dniu, (§ J ust. J pkt 7 lit. b RI)

xTak [_] Nie

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

Realizacja zajeé zgodnie z obowiqzujacym tygodniowym planem zaje¢ uwzgledniajacym
zréznicowanie zaje¢é w kazdym dniu.
Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawla II w Lublinie z dnia 24
wrzesnia 2020 (...) Zatacznik nr 1: Zasady realizacji ksztatcenia na odlegtos¢ w Zespole
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Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II_w Lublinie w sytuacji zawieszenia zajeé dla grupy, klasy lub
wszystkich oddziatow; pkt 21

c) mozliwosci psychofizyczne ucznidw podejmowania intensywnego wysitku umystowego
w ciqgu dnia, (§ J ust. 1 pkt7lit. c R1)

xTak ([[] Nie

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

Realizacja zaje¢ zgodnie z obowiqzujacym tygodniowym planem zajeé uwzgledniajacym
mozliwosci psychofizyczne ucznidw podejmowania intensywnego wysitku umystowego w
ciagu dnia.
Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawla II w Lublinie z dnia 24
wrzeSnia 2020 roku(...) Zalacznik nr 1: Zasady realizacji ksztatcenia na odlegtosé w Zespole
Szkét nr 5 im. Jana Pawta II_w Lublinie w sytuacji zawieszenia zajeé dla grupy, klasy lub
wszystkich oddziatow; pkt. 8, pkt 21

d) taczenie przemienne ksztatcenia z uzyciem monitoréw ekranowychi bez ich uzycia,
(§ Lust. I pkt 7 lit. d RI)

xTak [_] Nie

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

W okresie do 18.05.2020 r. zajecia realizowane za pomocga przesylania materialéw i zadan.
Dokumentacja elektroniczna naplatformie Moodle. Komunikat Dyrektora Szkoly skierowany
do nauczycieli, uczniéw, rodzicow. W okresie 18.05.2020 — 26.06.2020 czesé zajeé
realizowana online- plan zaje¢ online dla grupy przedmiotéw zamieszczony w aplikacji Teams.
Pozostate zajecia realizowane w formie materialéw zamieszczonych na platformie Moodle
zgodnie z ustalonymi zasadami prowadzenia zajeé online z wykorzystaniem Platformy Moodle
w Zespole Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie. 2020/2021 Nie — dotyczy zajeé
realizowanych do dnia 28 01 2021. Od 1 lutego 2021 r. zajecia realizowane z uwzglednieniem
zasady przemiennego tqczenia ksztatcenia z uzyciem monitoréw ekranowych i bez ich uzycia

— dokumentdyrektora ustalajacy proporcje zaj¢é i zasady zamieszczania materiatowwaplikacji
Teams.

€) ograniczenia wynikajace ze specyfiki zajeé, (§ 1 ust. 1 pkt 7 lit. e R1)

xTak [_] Nie

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

2019/2020 Zarzadzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie
z dnia 24 marca 2020 (...) pkt.2.

2020/2021 - Zarzqadzenie nr 55/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w
Lublinie z dnia 19 pazdziernika 2020 roku §2
Zarzadzenie nr 59/2020 Dyrektora Zespotu Szké6t nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie z dnia 3
grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia sposobu realizacji zadari statutowych szkoly w
okresie od dnia 7 grudnia 2020; pkt 1, pkt 2.



Dokumentacja zajeé praktycznej nauki zawodu w Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim
realizowanych w siedzibie szkoly.
W ramowych planach nauczania dokonano przesuni¢¢ tresci wymagajacych éwiczen
praktycznych na okres pdzniejszy.

f) koniecznos¢ zapewnienia bezpieczenistwa wynikajacego ze specyfiki realizowanych zajeé.
(§ Lust. 1 pkt7lit. fRI)

xTak [| Nie

JeSsli tak, to co o tym Swiadczy?

Jesli tak, co o tym Swiadezy? (komentarz dyrektora)
Dokumentacja zobowiqzujaca nauczycieli do realizacji wylacznie tresci, kt6re nie wymagaly
wykonywania dzialan stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa. Dotyczyto to w szczegdlnosci
zajeé praktycznej nauki zawodui zaje¢ wychowania fizycznego.
2019/2020 - Zarzadzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespotu Szkét nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie
z dnia 24 marca 2020 (...) pkt.3.
2020/2021- Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szkot nr 5 im. Jana Pawla II w Lublinie
z dnia 24 wrzesnia 2020 roku(...) Zatacznik nr 1: Zasady realizacji ksztatcenia na odleglosé w
Zespole Szkét nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie w sytuacji zawieszenia zaj¢¢ dla grupy, klasy
lub wszystkich oddziatow; pkt.4

11) Dyrektor ustalit, we wspétpracy z nauczycielami, sposdb potwierdzania uczestnictwa
uczniow na zajeciach; (§ J ust. J pkt 8 RI)

xTak [_] Nie

JeSsli tak, to co o tym Swiadczy?

W okresie do 18 maja 2020 r. potwierdzeniem udziatu uczniow na zajeciach byta aktywnosé
uczniéw widoczna na Platformie Moodle (statystyki aktywnosci, odsytane zadania itp.)
dokumentacja elektroniczna na platformie Moodle. Komunikat Dyrektora Szkoty udostepniony
droge elektroniczng dla ucznidw, rodzicow i nauczycieli (wazne dla ucznia, rodzica,
nauczyciela) okreglajacy potwierdzanie obecnosci aktywnosciq ucznia na platformie z
wykorzystaniem funkcji platformy.
2020/2021- Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szk6tnr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie
z dnia 24 wrzesgnia 2020 roku (...) Zatacznik nr 1: Zasady realizacji ksztatcenia na odlegtosé w
Zespole Szkét nr 5 im. Jana Pawta II_w Lublinie w sytuacji zawieszenia zaje¢ dla grupy, klasy
lub wszystkich oddziatow;pkt. 5, pkt.10.
Dokumentacja elektroniczna w dzienniku elektronicznym i aplikacji Teams.

12) Dyrektor ustalit, we wspétpracy z nauczycielami sposéb i termin usprawiedliwiania
nieobecnosci uczniéw na zajeciach edukacyjnych; (§ J ust. 1 pkt 8 RI)

xTak [] Nie

JeSli tak, to co o tym Swiadczy?

2019/2020 - Zarzadzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespotu Szkétnr 5 im. Jana Pawta II w
Lublinie z dnia 24 marca 2020 pkt. 11.



Dokumentacja elektroniczna (statystyki, tresci czatu i korespondencji na platformie Moodle.
2020/2021 - Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawla II w
Lublinie z dnia 24 wrzesnia 2020 roku(...) Zalacznik nr 1: Zasady realizacji ksztatcenia na
odlegtosé w Zespole Szk6t nr 5 im. Jana Pawia II w Lublinie w sytuacji zawieszenia Zajec
dla grupy, klasy lub wszystkich oddziat6w;pkt. 9.
Zapisy w dzienniku elektronicznym i w aplikacji Teams.

13) Dyrektor zapewnit kazdemu uczniowi lub rodzicom mozliwosé  konsultacji
Z nauczycielem prowadzacym zajecia oraz przekazat im informacje o formie i terminach
tych konsultacji; (§ J ust. I pkt 9 R1)

xTak [] Nie

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

2019/2020- Zarzadzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespolu Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie
z dnia 24 marca 2020 (...) pkt. 10
Zarzadzenie nr 12/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie z dnia 26
maja 2020 roku(...) pkt 1, zalacznik nr 1 do Zarzadzenia
Harmonogram konsultacji na stronie szkoly.
2020/2021 - Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szkot nr 5 im. Jana Pawla II w

Lublinie z dnia 24 wrzeSnia 2020 roku (...) Zatacznik nr 1: Zasady realizacji ksztatcenia na
odlegtosé w Zespole Szkot nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie w sytuacji zawieszenia zajeé dla
grupy, klasy lub wszystkich oddzialéw; pkt. 11, pkt.12.
Harmonogram konsultacji na stronie szkoly.

14) Dyrektor ustalit, we wspdtpracy z nauczycielami, sposdb monitorowania postepow
uczniow; (§ 1 ust. 1 pkt 10 R1)

xTak [_] Nie

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

2019/2020 - Zarzadzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespotu Szkot nr 5 im. Jana Pawla II w
Lublinie z dnia 24 marca 2020 (...) pkt.3.
Dokumentacja elektroniczna w plikach platformy Moodle.
2020/2021 - Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w
Lublinie z dnia 24 wrzesnia 2020 roku (...) Zatacznik nr 1: Zasady realizacji ksztatcenia na
odlegtosé w Zespole Szk6t nr 5 im. Jana Pawla II w Lublinie w sytuacji zawieszenia zajeé
dla grupy, klasy lub wszystkich oddziatéw; pkt. 13
Harmonogram monitorowania pracy nauczycieli.

Wnioskii spostrzezenia z monitorowania zaje¢ w tym zakresie.

15) Dyrektor ustalit, we wspétpracy z nauczycielami sposdb weryfikacji wiedzy
i umiejetnosci ucznidw; (§ 1 ust. 1 pkt 10 R1)

xTak [_] Nie

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?



Dokument ,,Zasady pracy w aplikacji Moodle”, ocenianie odsylanych przez uczniéw zadan
lub aktywnoéci — dokumentacja elektroniczna na platformie Moodle.
Komunikat Dyrektora Szkoty udostepniony drog¢ elektroniczng dla ucznidw, rodzicow i

nauczycieli (Wazne dla ucznia, rodzica, nauczyciela). Zapisy w dzienniku i na stronie szkoly,
dokumentacja korespondengcji elektronicznej.
2020/2021 - Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szkét nr 5 im. Jana Pawta II w
Lublinie z dnia 24 wrzesnia 2020 roku(...) Zatacznik nr 1: Zasady realizacji ksztalcenia na
odlegtosé w Zespole Szk6t nr 5 im. Jana Pawia II w Lublinie w sytuacji zawieszenia zaje¢
dla grupy, klasy lub wszystkich oddzialéw; pkt. 27, pkt. 28.

16) Dyrektor ustalit, we wspdlpracy z nauczycielami sposdb informowania uczniédw
lub rodzicéw o postepach ucznia w nauce, a takze uzyskanych przez niego ocenach;
(§ 1 ust. I pkt 10 R1)

xTak [_] Nie

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

2019/2020 - Zarzadzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawia II w
Lublinie z dnia 24 marca 2020 (...) pkt.3.
Dokumentacja elektroniczna w dzienniku lekcyjnym (wpisy nauczycieli, korespondencja do
rodzicéw)
2020/2021 - Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szkét nr 5 im. Jana Pawia II w
Lublinie z dnia 24 wrzesnia 2020 roku (...) Zatacznik nr 1: Zasady realizacji ksztatcenia na
odlegtosé w Zespole Szk6t nr 5 im. Jana Pawia Il w Lublinie w sytuacji zawieszenia zaje¢
dla grupy, klasy lub wszystkich oddziatow; pkt.14, pkt.15.
Dokumentacja w dzienniku elektronicznym

17) Dyrektor ustalit warunki i spos6b przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego; (§ J ust. 1

pkt 11 R1)

xTak [Nie
Jesli tak, to co 0 tym Swiadczy?

2019/2020

Zarzadzenie nr 7/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie z dnia 2
kwietnia 2020 w sprawie ustalenia warunkéw i sposobéw przeprowadzania egzaminu
klasyfikacyjnego(...) §1., Dokumentacja egzaminow. Zarzadzenie nr 15/2020 Dyrektora
Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie z dnia 3 czerwca 2020wsprawie ustalenia
warunkdéwi sposobéw przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego(...) §1.

18) Dyrektor ustalit warunki i sposdb przeprowadzania egzaminu poprawkowego; (§ J ust. 1

pkt 11 RI)

xTak [_] Nie

2019/2020 - Zarzadzenie nr 7/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie
z dnia 2 kwietnia 2020 w sprawie ustalenia warunkéw i sposobéw przeprowadzania(...)
egzaminu poprawkowego, (...) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoly;.

JCc

8

qf



Zarzadzenie nr 15/2020 Dyrektora Zespotu Szkot nr 5 im. Jana Pawla II w Lublinie z dnia 3
czerwca 2020 w sprawie (...) egzaminu poprawkowego, (...) w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania szkoly;.
19) Dyrektor ustalit warunki i spos6b przeprowadzania egzaminu semestralnego; (§ 1 ust. 1 pkt
11 RI)

L] Tak L] Nie xNie dotyezy

20) Dyrektor ustalit warunki i sposdb przeprowadzania sprawdzianu wiadomosci
i umiejetnosci; (§ J ust. 1 pkt 11 R1)

xTak [] Nie

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

2019/2020 - Zarzadzenie nr 7/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana PawtaII w Lublinie
z dnia 2 kwietnia 2020 w sprawie ustalenia warunkéw i sposobéw przeprowadzania (...)
sprawdzianu wiadomosci i umiejetnosci, (...) w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania szkoty; §2.
Zarzadzenie nr 15/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie z dnia 3
czerwca 2020 w sprawie (...) sprawdzianu wiadomosci i umiejetnosci, (...) w okresie
czasowego ograniczenia funkejonowania szkoly; §2.

21) Dyrektor ustalit warunki i sposob ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
w przypadku wniesienia zastrzezenia do trybu ustalenia tej oceny, o ktérych mowa
w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oSwiaty (Dz. U. z 2020 r. poz.
1327); (§ 1 ust. I pkt 11 RI)

xTak [_] Nie

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

2019/2020 - Zarzadzenie nr 7/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w
Lublinie z dnia 2 kwietnia 2020 w sprawie ustalenia (....) sposobu ustalania rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzezenia do trybu ustalenia tej oceny
(....) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoly; §3, pkt.7-9.
Zarzadzenie nr 15/2020 Dyrektora Zespotu Szkot nr 5 im. Jana PawlaII w Lublinie z dnia 3
czerwca 2020 w sprawie (...) warunk6éw i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania w przypadku wniesienia zastrzezenia do trybu ustalenia tej oceny(...) w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoty; §3 pkt. 7-9.

22) Dyrektor ustalit warunki i sposdb zaliczania zajeé realizowanych w formach
pozaszkolnych; (§ J ust. I pkt 11 R1)

(_] Tak L] Nie xNie dotyezy

23) Dyrektor przekazat uczniom informacje o sposobie i trybie organizacji:
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a) ksztatcenia specjalnego, (§ J ust. 1 pkt 13 R1)

xTak [_] Nie L] Nie dotyezy

JeSsli tak, to co o tym Swiadczy?

Zarzadzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie z dnia 24
marca 2020 (....), Komunikat Dyrektora Szkoly przekazany droga elektroniczng do uczniéw.
Dokumentacja zaje¢ rewalidacyjnych.
2020/2021 - Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w
Lublinie z dnia 24 wrzegnia 2020 roku (...) Zatacznik nr 1: Zasady realizacji ksztatcenia na
odlegtosé w Zespole Szk6t nr 5 im. Jana Pawla II_w Lublinie w sytuacji zawieszenia zajeé
dla grupy, klasy lub wszystkich oddzialow;
Dokumentacja zaje¢é rewalidacyjnych.

b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, (§ J ust. 1 pkt 13 R1)

xTak [_] Nie

JeSsli tak, to co o tym Swiadczy?

2019/2020 - Zarzadzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana PawtaII w Lublinie
z dnia 24 marca 2020 (...) pkt.5, pkt 7.
Komunikat Dyrektora Szkoly przekazany drogq elektroniczng do ucznidw i rodzicéw;
zakiadka na stronie szkoty poswiecona realizacji pomocy psychologiczno — pedagogicznej;
informacja do uczniéw na platformie Moodle. Dokumentacja pedagoga i psychologa
szkolnego.
2020/2021 - Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szkét nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie
z dnia 24 wrzesnia 2020 roku (...) Zatacznik nr 1: Zasady realizacji ksztatcenia na odlegtos¢ w
Zespole Szkét nr 5 im. Jana Pawla II_w Lublinie w sytuacji zawieszenia zaj¢e¢ dla grupy, klasy
lub wszystkich oddziatow;pkt. 17, pkt. 20, pkt. 29.
Komunikat Dyrektora Szkoly przekazany droga elektroniczna do uczniéw i rodzicéw;
zaktadka na stronie szkoly poswiecona realizacji pomocy psychologiczno — pedagogicznej;
informacja do uczniéw w aplikacji Teams. Dokumentacja pedagogai psychologa szkolnego

c) indywidualnego nauczania, (§ J ust. 1 pkt 13 R1)

xTak [] Nie [_] Nie dotyezy

JeSli tak, to co o tym Swiadczy?

2019/2020 - Zarzadzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespotu Szkot nr 5 im. Jana Pawia II w
Lublinie z dnia 24 marca 2020 (...) pkt.4.

Komunikat Dyrektora Szkoly przekazany droga elektroniczna do uczniéw i rodzicow.
Dokumentacja korespondencji.
2020/2021 - Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana PawtaII w
Lublinie z dnia 24 wrzesnia 2020 roku (...) Zatacznik nr 1: Zasady realizacji ksztalcenia na
odlegtosé w Zespole Szk6t nr 5 im. Jana Pawla II w Lublinie w sytuacji zawieszenia zaje¢
dla grupy, klasy lub wszystkich oddziatow;pkt. 24.
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Komunikat Dyrektora Szkoly przekazany droga elektroniczng do uczniéw i rodzicow.
Dokumentacja korespondengji. Informacje na stronie szkoty. Ogtoszenie w dzienniku
elektronicznym.

d) zaje¢ rewalidacyjno-wychowawezych, (§ 1 ust. J pkt 13 R1)

L] Tak L] Nie xNie dotyezy

e) zajec, o ktérych mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo
oswiatowe (dodatkowe godziny przeznaczone na nauke jezyka polskiego lub godziny zajeé
wyréwnawezych dla ucznidw cudzoziemskich lub nieznajqcych jezyka polskiego na poziomie
wystarczajgcym do nauki); (§ 1 ust. 1 pkt 13 R1)

xTak [_] Nie L_] Nie dotyezy

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

2019/2020 - Zarzadzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawla II
w Lublinie z dnia 24 marca 2020(...) pkt.1, pkt.2, pkt 3. Dokumentacja zajeé.
2020/2021 - Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szkét nr 5 im. Jana Pawla II
w Lublinie z dnia 24 wrzesnia 2020 roku (...) Zatacznik nr 1: Zasady realizacji ksztatcenia na
odlegtosé w Zespole Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II_w Lublinie w sytuacji zawieszenia zajeé dla
grupy, klasy lub wszystkich oddziatow; pkt.5, pkt. 13, pkt. 21.
Dokumentacja zaj¢¢. Informacje na stronie szkoly. Korespondencja do rodzicéw. Ogtoszenie
w dzienniku elektronicznym

24) Dyrektor przekazat rodzicom informacje o sposobiei trybie organizacji:

a) ksztatcenia specjalnego,(§ J ust. 1 pkt 13 R1)

xTak [] Nie ] Nie dotyezy

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

Komunikat Dyrektora Szkoly przekazany drogq elektroniczna do rodzicéw. Dokumentacja
zaje¢ rewalidacyjnych. Informacje na stronie szkoty. Korespondencja do rodzicéw.
Ogtoszenie w dzienniku elektronicznym.

b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, (§ 1 ust. 1 pkt 13 Rl)

xTak ([]Nie

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

2019/2020

Komunikat Dyrektora Szkoly przekazany droga elektroniczng do uczniéwi rodzicéw;
zaktadkana stronie szkoly poSwi¢conarealizacji pomocy psychologiczno — pedagogicznej.
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c) indywidualnego nauczania, (§ J ust. I pkt 13 RI)

xTak [_] Nie [_] Nie dotyezy

JeSsli tak, to co o tym Swiadczy?

Komunikat Dyrektora Szkoty przekazany drogq elektroniczna do uczniéw i rodzicéw.

d) zajeé rewalidacyjno-wychowawezych, (§ 1 ust. I pkt 13 R1)

(] Tak [] Nie x Nie dotyezy

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

e) zajeé, o ktérych mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo
ogwiatowe (dodatkowe godziny przeznaczone na nauke jezyka polskiego lub godziny zajeé
wyréwnawczych dla ucznidw cudzoziemskich lub nieznajqcych jezyka polskiego na poziomie
wystarczajqcym do nauki); (§ 1 ust. I pkt 13 R1)

xTak [[] Nie [_] Nie dotyezy

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

Zarzadzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawla II w Lublinie z dnia 24
marca 2020 (...) pkt.1, pkt.2, pkt 3.

Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawla II w Lublinie z dnia 24
wrzesnia 2020 roku (...) Zatacznik nr 1: Zasady realizacji ksztalcenia na odlegtos¢ w Zespole
Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie w sytuacji zawieszenia zaje¢ dla grupy, klasy lub
wszystkich oddziatéw; pkt.5, pkt. 13, pkt. 21.

25) Dyrektor przekazat nauczycielom informacje o sposobiei trybie organizacji:

a) ksztatcenia specjalnego, (§ 1 ust. J pkt 13 RL)

xTak [_] Nie (J Nie dotyezy

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

Zarzadzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespotu Szkét nr 5 im. Jana Pawla II w Lublinie z dnia 24
marca 2020 (...).
Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawla II w Lublinie z dnia 24
wrzesnia 2020 roku (...) Zatacznik nr 1: Zasady realizacji ksztatcenia na odlegtos¢ w Zespole
Szké6t nr 5 im. Jana Pawla II _w Lublinie w sytuacji zawieszenia zaje¢ dla grupy, klasy lub
wszystkich oddziatow; pkt. 17, pkt. 20, pkt. 29.
Komunikat Dyrektora Szkoty przekazany droga elektronicznq. Dokumentacja zaje¢.

b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, (§ J ust. I pkt 13 Rl)

xTak [_] Nie
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Jesli tak, to co o tym §wiadczy?

Zarzadzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawla II w Lublinie z dnia 24
marca 2020 (...) pkt.5.
Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szkét nr 5 im. Jana PawtaII w Lublinie z dnia 24
wrzesnia 2020 roku(...) Zalacznik nr 1: Zasady realizacji ksztatcenia na odlegtosé w Zespole
Szkot nr 5 im. Jana Pawia II_w Lublinie w sytuacji zawieszenia zajeé dla grupy, Klasy lub
wszystkich oddziatow; pkt. 17, pkt. 20, pkt. 29.

c) indywidualnego nauczania, (§ J ust. 1 pkt 13 R1)

xTak [_] Nie L] Nie dotyezy

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

Zarzadzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie z dnia 24
marca 2020 (...) pkt.4.
Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie z dnia 24
wrzesnia 2020 roku(...) Zatacznik nr 1: Zasady realizacji ksztatcenia na odlegtogé w Zespole
Szk6t nr 5 im. Jana Pawia II w Lublinie w sytuacji zawieszenia zajeé dla grupy, klasy lub
wszystkich oddziatéw; pkt. 24.

d) zajeé rewalidacyjno-wychowawezych, (§ J ust. 1 pkt 13 RI)

L] Tak L] Nie xNie dotycezy

e) zajeé, o ktorych mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo
oswiatowe (dodatkowe godziny przeznaczone na nauke jezyka polskiego lub godziny zajeé
wyréwnawezych dla ucznidw cudzoziemskich lub nieznajqcych jezyka polskiego na poziomie
wystarczajgcym do nauki); (§ 1 ust. I pkt 13 R1)

xTak [] Nie L] Nie dotyezy

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

Zarzadzenie nr 6/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie z dnia 24
marca 2020 (...) pkt.1, pkt.2, pkt 3. Dokumentacja prowadzonych zajeé.
Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szk6t nr 5 im. Jana Pawla II w Lublinie z dnia 24
wrzesnia 2020 (...) pkt.5, pkt. 13, pkt. 21.

26) Dyrektor koordynuje wspdtprace nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzgledniajac
potrzeby edukacyjne i moZliwosci psychofizyczne uczniéw, w tym uczniéw uczestniczacych

Ww zajeciach wymienionych w pkt. 23-25;(§ J ust. 1 pkt 14 R1)

xTak [] Nie

Jesli tak, to co o tym Swiadczy?

Informacje zwrotne od nauczycieli wychowawcéw.
Monitorowanie sytuacji szkolnej ucznidw objetych pomoca psychologiczno — pedagogiczna
pizez specjalistow (pedagog, psycholog) — dokumentacja.
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Dokumentacja modyfikacji IPET dla uczniow klas starszych, dokumentacja opracowania
IPET dla ucznia z klasy pierwszej.
Monitorowanie sytuacji uczniéw dydaktycznej i wychowawczej — ankieta wychowawcy
klasy. Dokumenty wychowawcow.

27) Dyrektor ezasowo zmodyfikowat odpowiednio tygodniowy rozktad zajeé lub semestralny
rozktad zajeé w zakresie prowadzonych w szkole zaje¢ z wykorzystaniem metod i technik
ksztatcenia na odlegtosé lub innego sposobu realizacji tych zaje¢; (§ J ust. J pkt 15 RL)

(] Tak xNie

28) Modyfikacja o ktérej mowa w pkt. 27 zostata dokonana po zasiegnieciu opinii rady
pedagogicznej; (§ J ust. 1 pkt 15 RI)

[_] Tak L] Nie xNie dotyezy

29) O modyfikacji tygodniowego rozktadu zajeé lub semestralnego rozktadu zaje¢,
o ktérej mowaw pkt. 27, dyrektor jednostki systemu oSwiaty poinformowat organ sprawujacy
nadzér pedagogiczny; (§ J ust. Ja RI)

L] Tak L] Nie xNie dotyczy

30) Godzina lekcyjna zajeé edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem
metod i technik ksztatcenia na odlegtosé lub innego sposobu realizacji tych zajeé trwa 45 minut;
(§ la RI)

xTak [_] Nie

Uwagi: Zarzadzenie nr 50/2020 Dyrektora Zespotu Szkét nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie z
dnia 24 wrzesnia 2020 roku(...) pkt.23.
Czas trwania zajeé zaopiniowany przez Rade Pedagogiczna i Samorzad Uczniowski.

31) Dyrektor szkoty dopuscit prowadzenie zaje¢, o ktérych mowa w pkt. 30 w czasie
nie krétszym niz 30 minuti nie diuzszym niz 60 minut; (§ Ja R1)[]Tak xNie

32) Jesli dyrektor szkoty dopuscit prowadzenie zaje¢, o ktérych mowa w pkt. 30 w czasie
nie krétszym niz 30 minut i nie duzszym niz 60 minut, to czy decyzja taka zostata podjeta
z uzasadnionych przyezyn? (§ 1a R1)

[]Tak xNie

33) Zajecia z wykorzystaniem metodi technik ksztatcenia na odlegtosé realizowane sa:
a) z wykorzystaniem materialéw i funkcjonalnosci Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
udostepnionej przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania pod adresem
www.epodreczniki.pl, (§ 2pkt J lit. a RI)

xTak [] Nie
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b) z wykorzystaniem materialow dostepnych na stronach internetowych urzedu obstugujacego
ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania, stronach internetowych jednostek
podlegtych temu ministrowilub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okregowych komisji egzaminacyjnych, (§ 2pkt 1 lit. b RI)

xTak [] Nie

c) z wykorzystaniem material6w prezentowanych w programach publicznej telewizji
iradiofonii, (§ 2pkt 1 lit. c R1)

xTak []Nie

d) z wykorzystaniem innych niz wymienione w lit. a-c materialé6w wskazanych
przez nauczyciela, (§ 2pkt I lit. d R1)

xTak [_] Nie

JeSli tak, jakie to materialy?

Materiaty wydawnictw edukacyjnych, publikacje branzowe.

e) przez podejmowanie przez ucznia aktywnosci okreglonych przez nauczyciela,
potwierdzajacych zapoznanie sig ze wskazanym materialem i dajacych podstawe do oceny
pracy ucznia, (§ 2pkt 2 R1)

xTak [] Nie

Uwagi:

2019/2020
Nauczyciele realizowali zajecia na Platformie Moodle z moZliwoscia odsytania przez ucznia
materialéw, wykorzystywano mozliwosci poczty elektronicznej.
2020/2021
Wykorzystane sq mozliwosci aplikacji Teams, kanaty, zadania, ankiety.

f) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej zapewniajacych wymiane informacji
mi¢dzy nauczycielem, uczniem lub rodzicem,(§ 2pkt 3 R1)

xTak []Nie

Uwagi:

2019/2020 Wykorzystywanabyla strona internetowej oraz strona dedykowana ksztatceniu
zdalnemu nauka.zs5.lublin.eu, mozliwosci komunikacji Platformy Moodle (czat), poczta
elektronicznej.
2020/2021 Wykorzystanie mozliwosci aplikacji Teams, strony internetowej, poczty
elektronicznej.

g) przez informowanie rodzicéw o dostepnych materiatach i mozliwych formach ich realizacji
przez ucznia w domu- w przypadku dzieci objetych zajeciami rewalidacyjno-wychowawezymi

if15



oraz uczniéw z niepelnosprawnoscig intelektualng w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub

z niepeosprawnosciami sprzezonymi; (§ 2pkt 4 R1)

_] Tak L] Nie x Nie dotyezy

34) W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoty dyrektor objat nadzorem organizacje
zajeé z wykorzystaniem metodi technik ksztatcenia na odlegtos¢ lub innego sposobu realizacji
tych zajeé; (§ 6 ust. J RL)

xTak [_] Nie

Jesli tak, to jakie formy nadzoru zastosowat dyrektor? Jakie wnioski
z nadzoru nad organizacjq zajeé sformutowat dyrektor?

Kontrola, monitorowanie, wspomaganie
Dokumentacja kontroli zapisow w dzienniku lekcyjnym
Dokumentacja monitorowania zaje¢ realizowanych na Platformie Moodle, zajgé online z
wykorzystaniem aplikacji Teams
Spostrzezenia po kontroli sposobu przygotowania zaje¢ dla uczni6w w ramach ksztatcenia na
odlegtosé, oceniania pracy ucznia, informowania o zasadach pracy, komunikacji.
Dokumentacja obserwacji zajeé online zgodnie z przyjgtym harmonogramem.
wnioski:
1. W wiekszym stopniu rozwinaé w strukturze lekcji realizowanej na platformie Moodle ez@sé

wskazowek do pracy wiasnej, by rozwijaé i doskonalié umiejetnos¢ samoksztatcenia uczniéw,
2. W komisjach przedmiotowych nalezy opracowaé:
a. jednolite formy pracy z uczniami, w szczegdlnosci na zajeciach praktycznych i innych w
ktérych wystepuje ksztatcenie umiejetnosci praktycznych;
b. zasady oceniania uczniéw w ksztatceniu online.
3. W przysztym roku szkolnym nalezy powrécié do ¢wiczen z zakresu pracowni technologii
gastronomicznej i zaje¢é praktycznych, ktére moga uczniom sprawia¢é trudnosé a dotycza
okresu pracy zdalnej,
3. W realizacji zajeé online selekcjonowaé tresci, szczegdInie w materialach z platform
edukacyjnych, prezentacji multimedialnych.
Na podstawie wnioskéw opracowane dokumenty: Zalecany schemat lekcji na Platformie
Edukacyjnej Moodle w Zespole Szkét nr 5 im. Jana Pawla II w Lublinie, oraz Lasady
prowadzenia zajeé online z wykorzystaniem Platformy Edukacyjnej Moodle w Zespole Szk6t

nr 5 im. Jana Pawta II w Lublinie”. Dokument,,Zasady porzadkujace prace nauczyciela i ucznia
w trybie zajeé online w aplikacji Teams.”

35) W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoly dyrektor objal nadzorem stopien
obciazenia uczniéw realizacja zadan zleconych w wyniku nauczania zdalnego; (§ 6 ust. J RIi

xTak [_] Nie

Jesli tak, to jakie formy nadzoru zastosowat dyrektor? Jakie wnioski
z nadzoru nad organizacjq zajec sformutowat dyrektor?

Monitorowanie, kontrola: 2019/2020 Spostrzezenia po analizie zapis6w w dzienniku
dotyczace przeprowadzonych sprawdzianéw, prac klasowych, testéw/ zajeé w peini
poswieconych na sprawdzenie wiedzy i umiejetnogci. Ankieta skierowana do uczni6w w
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zakresie monitorowania biezacych trudnosci, w tym obciazenia uczniéw realizacja zadan
zleconych w wyniku nauczania zdalnego.
2020/2021- Dokumentacja monitorowanie w okresie ksztalcenia zdalnego — informacje
wychowawcy klasy.
Wnioski:
Wnioski z cyklicznie przeprowadzanej analizy zapiséw w kursach platformy Moodle, aplikacji
Teams i w dzienniku elektronicznym:
1. Zadania zlecone uczniom w ramach ksztatcenia na platformie Moodle obejmowaly rézne
formy aktywnosci uczniéw.
2. Zachowana byla systematycznosé oceniania, ocenianie dotyczyto réznych form aktywnosci
ucznia. Uczniowie mieli mozliwos¢ poprawy ocen wystawionych z tytutu realizacji zadan.
Wnioski z analizy ankiet skierowanych do uczniéw i informacji zwrotnych uzyskanych od
rodzicéw za posrednictwem wychowawcow:
1. W ankietach wypetnianych przez uczniéw nie zglaszano probleméw z nadmiernym
obcigzeniem uczniéw w zakresie realizacji zadan zleconych w wyniku ksztatcenia zdalnego. W
jednostkowych przypadkach (w poczatkowym okresie ksztatcenia zdalnego w klasie lalp, 1btp,
2dl oraz w latp — dotyczyto przedmiotu informatyka) , po uzyskaniu wyjasnien, przygotowano
materiaty dla ucznidw zwiazane z organizacja pracy wiasnej.
Wniosek ze spotkania z Radg Samorzgdu Uczniowskiego:
1. W zwiazku z postulatami czesci ucznidw, po dokonanej analizie obciazen zadaniami i
dyskusji, nalezy pozostawié dtugosé trwania zajeé online w wymiarze 45 min.

36) Dyrektor szkolty na podstawie upowaznienia organu prowadzacego uzyczyt sprzetu
niezbednego do realizacji przez ucznia zajeé z wykorzystaniem metodi technik ksztatcenia
na odlegtosé lub innego sposobu realizacji tych zajeé, w szczegdlnogci komputera (zestawu
komputerowego), laptopa albo tabletu; (§ 6 ust. 3i 4 R1)

xTak [] Nie _] Nie dotyezy

Uwagi:

2019/2020 — uzyczono sprzetu komputerowego 12 uczniom (po diagnozie potrzeb). Umowy
uzyczenia. 2020/2021 - uzyczono sprzetu komputerowego 17 uczniom (po diagnozie
potrzeb).Umowy uzyczenia.

37) Dyrektor szkoly na podstawie upowaznienia organu prowadzacego uzyczyt sprzetu
niezbednego do realizacji przez nauczyciela zajeé z wykorzystaniem metod i technik
ksztatcenia na odlegtos¢ lub innego sposobu realizacji tych zajeé, w szczegdlnogci komputera
(zestawu komputerowego), laptopa albo tabletu; (§ 6 ust. 3 i 4 RI)

xTak []Nie [_] Nie dotyezy

Uwagi:

2020/2021 — 8 tabletéw graficznych. Umowy uzyczenia.

38) Czy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkolty rada pedagogiczna
podejmowata czynnosci (w szezegdlnosci dotyczace klasyfikowania i promowania uczniéw,
organizacji nauczania zdalnego) za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej, za pomocq
innych srodkow tacznosci badz w trybie obiegowym? (§ IJa ust. 1 R1)
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xTak [[] Nie

Uwagi: Posiedzenia Rady Pedagogicznej, zebrania komisji przedmiotowych, zespolow
zadaniowych.

39) Czy tresé podjetej w sposdb opisany w pkt. 38 czynnosci zostata utrwalona w formie
odpowiednio protokotu, notatki, adnotacji lub w inny sposdb? (§ J/a ust. J R1)

xTak [_] Nie L] Nie dotyezy

JeSsli tak, co o tym Swiadczy?

Protokoly Rady Pedagogicznej, dokumentacja komisji przedmiotowych, zapisy w aplikacji
Teams

40) Czy w okresie czasowego ograniczenia pracy szkoty do dyrektora wplywaty wnioski
rodzicéw uczniéw, ktérzy nie moga realizowaé zajeé z wykorzystaniem metod i technik
ksztatcenia na odlegtogé w miejscu zamieszkania z uwagi na rodzaj niepetnosprawnosci
lub brak moZliwogci realizowania zajeé z wykorzystaniem metod i technik ksztatcenia
na odleglosé 0 zorganizowanie zajeé w szkole? (§ 2 ust. 3fpkt 1 R2)

[_] Tak x Nie

41) Czy w okresie czasowego ograniczenia pracy szkoly dla uczniéw, ktérzy nie moga
realizowaé zajeé z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odleglosé w miejscu
zamieszkania z uwagi na rodzaj niepeosprawnosci lub brak moZliwosci realizowania zaje¢
z wykorzystaniem metod i technik ksztatcenia na odlegtos¢, zorganizowano zajecia
w szkole? (§ 2 ust. 3fpkt I R2)

[J Tak L] Nie x Nie dotyezy

42) Czy w okresie czasowego ograniczenia pracy szkoly do dyrektora wplywaty wnioski
rodzicow uczniéw, ktérzy nie mogg realizowaé zajgé z wykorzystaniem metod i technik
ksztatcenia na odleglogé w miejscu zamieszkania z uwagi na rodzaj niepemosprawnoSsci
lub brak mozZliwoégci realizowania zajeé z wykorzystaniem metod i technik ksztatcenia
na odlegtogé 0 umozZliwienie uczniowi realizacji zajgé z wykorzystaniem metod i technik
ksztalcenia na odlegtoéé na terenie szkoly? (§ 2 ust. 3fpkt 2 R2)

(] Tak xNie

43) Czy w okresie czasowego ograniczenia pracy szkoty uczniom,ktérzy nie moga realizowa¢
zajeé z wykorzystaniem metodi technik ksztatcenia na odlegtos¢é w miejscu zamieszkania z
uwagi na rodzaj niepeosprawnosci lub brak mozliwogci realizowania zaje¢
z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odlegtos¢, umozliwiono realizacj¢ zajeé
z wykorzystaniem metodi technik ksztalcenia na odlegtosé na terenie szkoly? (§ 2 ust. 3f
pkt 2 R2)

(] Tak LJ Nie xNie dotyezy
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44) Czy w okresie czasowego ograniczenia pracy szkoly do dyrektora wpltywaty skargiuczniéw dotyczace organizacji nauczania zdalnego?

LJ Tak xNie

45) Czy w okresie czasowego ograniczenia pracy szkolty do dyrektora wplywaly skargirodzicéw dotyczace organizacji nauczania zdalnego?

[] Tak xNie

Inne wazne spostrzezenia kontrolujacego, dotyezace badanychobszar6w,np.:
Czy podejmowane przez szkole dziatania stuzqce organizacji nauczania zdalnego okazaly sieskuteczne w stosunku do wszystkich uczniéw? Jak duza grupa ucznidw nie uczestniczy/nie
uczestniczyta w zdalnym nauczaniu? Czy w zwigzku z ograniczeniem funkcjonowania szkot
zwiekszyla sie liczba ucznidw nieklasyfikowanych? Czy dyrektor podejmowat dziatania
administracyjne w zwigzku z brakiem realizacji obowigqzku szkolnego/obowigzku nauki? itp.
Brak dodatkowych waznych spostrzezen

9. Zalecenia, termin realizacji:
Brak

Dyrektor szkoty/placéwki w ciagu 7 dni od dnia otrzymania protokolu kontroli, moze zgtosiédo organu sprawujacego nadzér pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzezenia do ustalen
zawartych w protokole kontroli.
Dyrektor szkoly lub placéwki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zalecen, zobowiazany jest
powiadomié:
1) organ sprawujacy nadzér pedagogiczny o sposobie realizacji zalecen,
2) organ prowadzacy szkole lub placéwke o olrzymanych zaleceniach oraz o sposobieich realizacji.

LSDY TOR

ae hy Klim
(miejscowo8sé, data i podpis-dyrektora)

ZESPOL SZKOL NR5
im. Jana Pawla 0

20-854 Lublin, ul. Elsnera 5
tel./fax 81 740 40 19
REGON000187599

Poswiadezam odbiér protokolu kontroli:ee9,2-222 Cam kcimesan
Data i podpis dyrektora szkoly
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Zgodnie z §16 ust. 1 pkt 7 rozporzgdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 pazdziernika 2017 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1551), protokdt kontroli zawiera parafy
kontrolujqcego i dyrektora szkoty lub placéwki na kazdej stronie protokotu.
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