
ZARZĄDZENIE Nr 2/2020/2021 

DYREKTORA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 

W GRODKOWIE UL. WARSZAWSKA 42 

z dnia 16 października 2020 r. 

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

od dnia 19 października 2020 r. 

Na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), 

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), 

3. § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 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), 

4. Projektu rozporządzenia MEN z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19; 

Zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 października 2020 r. i wskazaniem rejonu szkoły 

będącego w strefie „żółtej” wprowadzam, z dniem 19 października 2020 r. częściowe ograniczenie 

funkcjonowania szkoły, tzw. nauczanie hybrydowe. 

§ 2. 

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco: 

1. Każda grupa (semestr) realizowały będą zajęcia naprzemiennie – w jednym tygodniu 

stacjonarnie, w następnym z wykorzystaniem platformy nauczania zdalnego. 

2. Dotychczasowy plan zajęć na semestr jesienny nie zmienia się. Informacja o podziale na 

nauczanie stacjonarne i hybrydowe, dostępna jest w sekretariacie szkoły pod numerem 

77 415 43 50 lub +48 730 005 442.  

§ 3. 

Zobowiązuję nauczycieli do przeanalizowania programów nauczania i ewentualnej ich modyfikacji 

w sposób umożliwiający ich realizację w zdalnym nauczaniu. 

§ 4. 

Polecam nauczycielom wprowadzenia zmian w przedmiotowych systemach oceniania (wymaganiach 

edukacyjnych) w zakresie: 

1) wskazanie form pracy słuchacza podlegających ocenianiu w pracy zdalnej; 

2) sposobu komunikowania słuchaczom informacji o postępach w nauce; 

Wprowadzone zapisy mają być zgodne z regulacjami określonymi w statucie szkoły w rozdziale 

„Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania”. 

§ 5. 

„Regulaminu organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym od dnia 19 października 2020r.” który 

stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia dostępny będzie na szkolnej stronie internetowej 

WWW.szkolyzaocznegrodkow.pl do zapoznania się dla wszystkich słuchaczy. 

§ 6. 

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

ogłoszeniu drogą elektroniczną. 

Dyrektor 

mgr Irena Żołyńska 

http://www.szkolyzaocznegrodkow.pl/

