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Tułowice, 16 października 2020r. 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 16/10/20 z dnia 16 października 2020 r. 

Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach 

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 19 października 2020 r.  

na czas nieoznaczony 
 

 

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm.) zarządzam: 

§ 1. 

W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie „żółtej” wprowadzam, z dniem 19 października 2020 r. 

na czas nieoznaczony częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły – nauczanie hybrydowe. 

§ 2. 

Organizacja pracy szkoły w terminie określonym w § 1 przedstawia się następująco: 

1. Począwszy od 19 października 2020 r. tj. 43 tygodnia bieżącego roku zajęcia w szkole prowadzone 

są w systemie hybrydowym: 

a. w tygodniach nieparzystych zajęcia dydaktyczne w trybie stacjonarnym są prowadzone 

w szkole dla uczniów Technikum Leśnego, a dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego zajęcia 

odbywają się w formie zdalnej. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji, 

b. w tygodniach parzystych zajęcia dydaktyczne w trybie stacjonarnym są prowadzone w szkole 

dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego, a dla uczniów Technikum Leśnego zajęcia odbywają 

się w formie zdalnej. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji; 

2. Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne prowadzone są w szkole, zgodnie z planem, z zachowaniem 

procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego; z wyjątkiem osób przebywających na 

kwarantannie. Możliwa jest zmiana terminu w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym. 

3. Praca specjalistów i pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian; 

4. Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem. 

5. Internat funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. 

6. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny 

i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa; 

7. Uczniowie, odbywający naukę na odległość, mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej. 
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8. Wszyscy nauczyciele pracują w budynkach szkolnych i za pomocą szkolnego łącza internetowego 

prowadzą zajęcia zdalnie. 

9. Frekwencja na lekcjach w czasie zdalnego nauczania jest odnotowywana w e-dzienniku. 

10. Uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych, by uczestniczyć w zdalnym nauczaniu, mogą 

brać udział w lekcjach w trybie stacjonarnym, po wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 16 października 2020 r. 

 

 

________________________ 
podpis Dyrektora 


