
ZARZĄDZENIE  ZSR-B/021-21/2020 

Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczo- Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie 

z 26 października 2020r. 

  

w sprawie 

zmiany trybu nauczania na zdalne w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych  

 
Na podstawie:  

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), 
2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1604) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające 
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) 

zarządza co następuje:  
  
 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23.10.2020 r., które weszło                     

w życie  z dniem 24.10.2020 roku od poniedziałku 26.10.2020 r. szkoła przechodzi                              

na całkowite nauczanie zdalne.   

W związku z powyższym wprowadza się następujące zasady: 

 

1. Od poniedziałku 26.10.2020 do 8.11.2020 r.  wszystkie zajęcia lekcyjne zarówno 

teoretyczne jak i praktyczne  dla wszystkich klas realizowane będą z wykorzystaniem metod                    

i technik pracy na odległość na platformie MS Teams w połączeniu bezpośrednim (każda 

lekcja online trwa 30 minut + 15  minut przeznaczonych na pracę własną ucznia, konsultacje 

nauczyciela i itp. działania). 

2. Lekcje realizowane będą zgodnie z obowiązującym dotychczas planem – bez modyfikacji.   

3. Zmiany w planie mogą wynikać jedynie z nieobecności nauczycieli. 

 

4. Młodociani pracownicy są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy u pracodawcy. 

5. Uczniowie realizujący zajęcia praktyczne u pracodawców na czas dwóch tygodni mają te 

zajęcia zawieszone – do realizacji w terminie późniejszym.  

6. Praktyki zawodowe dla klasy 2 TRMa zostają zawieszone - będą realizowane w terminie 

późniejszym. Klasa od poniedziałku wraca na zajęcia lekcyjne zdalne,  zgodnie z planem. 

7. Dzień 2 listopada 2020 w naszej szkole jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (za 

26.09.2020 ) 



8. Dopuszcza się możliwość prowadzenia lekcji  spoza szkoły na pisemny wniosek nauczyciela 

wraz z uzasadnieniem. Zgodę na nauczanie zdalne otrzymali nauczyciele zgodnie z 

załącznikiem nr 1. 

 

9. Informacje zawarte w zarządzeniu zostały przesłane drogą elektroniczną (przez dziennik 

elektroniczny) do nauczycieli, uczniów i rodziców w dniu 24.10.2020 r. 

 
 10. Zarządzenie nr ZSR-B/021-19/2020 z dnia 19.10.2020 r. traci moc. 
 
11. Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania. 
 

 


