
ZARZĄDZENIE  

Dyrektora Szkoły numer 31/2020 
z dnia 27 listopada 2020 

 
w sprawie organizacji czasowego ograniczenia funkcjonowania 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie 
ze względu na sytuację epidemiologiczną 

 
Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 

listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  (Dz. U. 
z 2020 r., Poz. 1870) wydanego w oparciu o art. 30b ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)  

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 

Od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 3 stycznia 2021 r. zawieszam realizację 
zajęć stacjonarnych we wszystkich oddziałach Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych za wyjątkiem  zajęć z zakresu praktycznej nauki 
zawodu grup wymienionych w § 4. 
 

§ 2 

Zawieszone zajęcia będą realizowane wg obowiązującego planu zajęć 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie 
z zarządzeniem nr 27/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie 

organizacji realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  
 

§ 3 
 

Młodociani pracownicy, w terminie od 30 listopada 2020 r. realizują zajęcia 
praktyczne w zakładach pracy, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, 

które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić 
zdrowiu młodocianego pracownika. 
 

§ 4 
 

W okresie od 30 listopada 2020 r. w formie stacjonarnej będą prowadzone 
zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu oddziałów klasowych zgodnie 
z planem zajęć: 

1) Technikum: III TMB – czwartek, (grupa mechaniczna oraz budowlana);  
2) Technikum: IV TTM – wtorek, (tylko grupa mechaniczna); 
3) Branżowa Szkoła I stopnia: III A – poniedziałek (grupa mechaniczna   

oraz budowlana – p. B. Jaszczur); 
4)  Branżowa Szkoła I stopnia: III A – piątek (grupa mechaniczna   

oraz budowlana - B. Jaszczur). 
 

 

§ 5 
 

Zarządzenie wchodzi z dniem 27 listopada 2020 r.  
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