
Zarządzenie Nr 26/2021 
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 

„Pietrasze” w Białymstoku z dnia 05.05.2021 roku  
zmieniające organizację pracy szkoły od 05.05.2021r. 

 
1. W związku z ukazaniem się nowych informacji zmierzających do normalności w 
polskich szkołach poddaję pod rozwagę naszym nauczycielom następujące wskazówki: 
a) Najpierw zadbajmy o integrację poszczególnych zespołów klasowych, 
później zabierzmy się na nauczanie i uczenie się. 
  Niezwykle trudne zadanie czeka każdego nauczyciela w szkole. Od ich mądrości 
zależeć będą relacje na linii uczeń-rodzic-nauczyciel. Nie ma najmniejszej wątpliwości 
– w tak krótkim czasie nie nadrobimy zaległości programowych, a możemy popsuć 
wzajemne relacje. Nauczyciel nie jest w stanie w czasie 45-minut „przerobić” dwóch 
czy trzech lekcji. Podatny będzie na zadawanie, w nadmiarze, prac domowych, a nie o 
to chodzi. 
b) Do jakiej szkoły wracamy? 
 Niby do tej samej, ale jak różnej. Mimo obostrzeń pandemicznych, nie znika 
niebezpieczeństwo zakażeń. Będziemy wzajemnie się oglądać, będziemy podejrzliwi, a 
w razie choroby, będziemy szukać „negatywnych” sprawców. Co zatem trzeba zrobić, 
aby te „lęki” zminimalizować? Prostej recepty brak, ale odesłanie wszystkich 
podmiotów do ogólnej mądrości jest wskazane. Co ważne, tej mądrości więcej 
wymagamy od dorosłych. Zasłanianie się niewiedzą trzeba w 100% wyeliminować! 
 Nasze nauczycielskie postawy: zajmujemy się uczniami, obserwowaniem ich 
potrzeb i reakcji, szukaniem sposobów na problemy, które zaobserwujemy. A edukację 
realizujmy wg możliwości uczniowskich na dany moment. 
c) Współpraca wszystkich podmiotów szkoły. 
 Niezwykle ważnym zjawiskiem w tym momencie będzie pozytywna współpraca 
z naszymi uczniami i ich rodzicami. Ci drudzy mogą sygnalizować najróżniejsze 
problemy i oczekiwania, prowadzące niekiedy do konfliktów. Rozmawiajmy, 
rozmawiajmy, rozmawiajmy! 
 Wszyscy przywykliśmy do nauki zdalnej i teraz będziemy adaptować się do 
nowych warunków. Głosy uczniowskie, by do szkoły nie wracać, nie mają sensu. 
Musimy jak najszybciej ze szkoły uczynić szkołę przyjazną i bezpieczną dla wszystkich. 
Nie od razu musimy szkołę przeorganizować do jej najważniejszego zadania – i nie 
musi to być lekcja z podstawą programową! Ważniejszym jest dobrostan i 
komunikacja między społecznościami szkoły. 
d) Jakie lekcje? 

Wydaje mi się, że trzeba szukać sposobów na bezpieczne relacje rówieśnicze, 
ukierunkowywać uczniów na wspólne działania, które lubią i są im ważne. Na pewno 
dobrym pomysłem byłyby lekcje w terenie – tam prawie każdy przedmiot mógłby 
znaleźć swoje „5 minut”. Podręczniki też można na chwilę odłożyć. 
e) Sprawdziany i kartkówki. 
 Uczniowie i rodzice spodziewają się ich nadmiaru. Powinniśmy je ograniczyć do 
minimum (przecież w nauczaniu zdalnym były, i dalej powinny być – ale z umiarem). 
Nie można dopuścić do nadmiernego wykorzystywania przez uczniów i ich rodziców 
obecnej sytuacji pandemicznej. Obok integracji musi też być nauka, która z niezwykłą 
starannością będzie sterowana przez mądrego nauczyciela. 
 



2. Uzupełnienie do Zarządzenia Nr 25 Dyrektora Szkoły. 
„HALE SPORTOWE 
- Wszystkie zajęcia odbywające się na halach sportowych odbywają się na warunkach jak 
dotychczas. Na 1 trenera może przypadać nie więcej jak 12 ćwiczących, przy czym na hali nie 
może być więcej jak 2 grupy. Wymagania sanitarne – jak dotychczas. 
KSZTAŁCENIE SPORTOWE OD 4 DO 30 MAJA 
W przypadku klas IV-VIII ze szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami 
sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych 
sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w 
szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w 
szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych zajęcia sportowe realizowane na podstawie 
programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika 
możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik. (Oznacza to, że lekcje 
wychowania fizycznego w naszej szkole w klasach sportowych odbywają się stacjonarnie wg 
dotychczasowego tygodniowego rozkładu zajęć). 
OBIEKTY SPORTOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 
- Jak dotychczas, przy czym limitem osób ćwiczących jednorazowo to 50 osób. : 

Z naszych hal sportowych korzystają tylko uczniowie szkoły oraz grupy Hubalowskie 
przygotowujące się do imprez docelowych min. do rozgrywek I ligi POZBad.  
w badmintonie. Zatem grupy trenerów: Modzelewskiego, Ćwikły, Krynickiego, 
Pionkowskiego, Baranowskiego, Siniły, Rogalewskiego, Roszkowskiego, Walickiego, 
Ołowskiego, Lenkiewicza i Dernogi mają prawo wznowić swoje przygotowania  
z zachowaniem pełnych wymagań sanitarnych (jednak bez szatni) wg list wcześniej 
sporządzonych i znajdujących się na portierni szkoły, na których każda osoba musi być 
odznaczona (możliwym też jest sporządzenie nowych list, które muszą być podpisane 
przez Dyrektora Szkoły). 
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