
ZARZĄDZENIE  

Dyrektora Szkoły numer 30/2020 

z dnia 09 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 06 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. 1960) 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 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. zawieszam realizację zajęć stacjonarnych 

we wszystkich oddziałach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.  
 

§ 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 9-29 listopada 2020 r. są zwolnieni ze świadczenia pracy. 
 

§ 4 
 

Uczniowie, którzy nie mają możliwości uczestnictwa w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w miejscu swojego zamieszkania, mogą realizować te zajęcia ze szkoły 

po wcześniejszym zgłoszeniu przez e-dziennik do sekretariatu. 
 

§ 5 
 

Realizując treści z zakresu kształcenia zawodowego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, należy wybrać treści z programów nauczania możliwe do realizacji w tej formie. 
 

§ 6 
 

Za modyfikację programów nauczania i ustalenie treści z zajęć praktycznych, możliwych do realizacji 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czynię odpowiedzialnych 

nauczycieli zawodu w uzgodnieniu z wicedyrektorem ds. kształcenia zawodowego.  
 

§ 7 
 

Decyzja o ewentualnej realizacji zajęć z zakresu kształcenia praktycznego w formie stacjonarnej oraz 

konsultacji z przedmiotów maturalnych w klasach III Liceum oraz IV technikum, podjęta zostanie 

w terminie późniejszym na podstawie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.  
 

§ 8 
 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 9 listopada 2020 r. 


