
DZS.021.25.2020 

Zarządzenie nr 25/2020 

Dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego  

im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie 

z dnia 16 października  2020 r.   

 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkoły 

  

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910 i 1378), zarządzam, co następuje: 

 

§1 

 

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 

16 października 2020 r. ogłaszam  realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość od dnia 19 października 2020 r.  

Z kształcenia zdalnego wyłączone zostają zajęcia z zakresu kształcenia praktycznego, 

które będą realizowane stacjonarnie w pracowniach szkolnych,  laboratorium  oraz w                                                       

zakładach pracy. Dotyczy to następujących oddziałów:  

Technikum Chemicznego -1atp, 1btp, 1ctp,2atp, 2bt, 2btp, 2ct, 2ctp, 3at, 3bt, 3ct, 4at, 4bt, 4ct, 

4dt, 

Technikum Przemysłu Spożywczego – 1dsp, 2dsp,  2ds, 3ats, 3bts, 4et 

Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia – 1abp, 2abp,  3ab. 

Młodociani pracownicy, uczniowie klasy 2ab Branżowej Szkoły I stopnia, odbywają zajęcia 

praktyczne u pracodawcy, o ile nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu. 

Branżowej Szkoły Spożywczej II stopnia – 1abd 

zgodnie z obowiązującym od 19 października 2020 roku planem zajęć.  

Uczniowie klas realizują praktyki u pracodawców zgodnie z planem praktyk, o ile nie wystąpią 

zdarzenia zagrażające ich zdrowiu. W takich przypadkach praktyka może być realizowana w 

formie projektu edukacyjnego. 

 

§2 

 

Nauczyciele są zobowiązani do przeanalizowania programów nauczania  pod kątem 

dostosowania do metod kształcenia. W przypadku przewidywanych zmian obowiązującego w 

bieżącym roku szkolnym programu nauczania przekazują informację dyrektorowi szkoły.  

 

  



§3 

 

1.W świetle obowiązujących przepisów RODO zobowiązuję do weryfikacji pod kątem 

bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych aplikacji wykorzystywanych w procesie  

zdalnego nauczania.  

2. Zalecam, by dobór narzędzi przy zdalnej formie kształcenia uwzględniał aktualne zalecenia 

medyczne, odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich 

dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

 

§4 

 

Formy kontaktu i konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami pozostają na ustalonych 

zasadach. 

 

§5 

 

Realizacja zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa 

się na zasadach zawartych w Regulaminie organizacji pracy szkoły w Zespole Szkół 

Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie w przypadku czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły. 
 Zmiany zasad będą wprowadzane  komunikatami przesyłanymi przez e-dziennik lub 

umieszczanymi na stronie internetowej szkoły.  

 

§6 

Realizując zadania szkoły należy stosować się do obowiązujących przepisów sanitarno-

epidemiologicznych, zachowując zasady reżimu sanitarnego w poszczególnych strefach 

bezpieczeństwa obowiązujące od 17 października 2020 roku  w całym kraju. 

 

§7 

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

 

(podpis i pieczątka Dyrektora) 


