
 

Zarządzenie Nr 05/2021 

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława Jagiełły 

w Ząbkowicach Śląskich z dnia 01.03.2021r. 

 

w sprawie organizacji kształcenia na odległość i funkcjonowania na terenie szkoły 
w okresie pandemii COVID -19 

 

Na podstawie: 
 
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych  
u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);  

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 59 ze zm.);  

3.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) -art. 68 
ust. 1 pkt 6 i ust. 5;  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach placówkach 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) - § 18;  

5. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 
ze zm.); Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. – Karta Nauczyciela – art. 6 i 7 (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2215);  

7. Wytyczne MEN, GIS i MZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki od 1 września 
2020 r;  

8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) – art. 207,  

9. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389,  
 
10. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania 
tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2020 r. poz. 1385).  
 



 
Zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. 
 
Wprowadzam  ,,Zasady kształcenia na odległość w  Liceum Ogólnokształcącym imienia 
Władysława Jagiełły w  Ząbkowicach Śląskich w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania”, których treść stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  
 
§ 2. 
Wprowadzam ,,Wewnątrzszkolne zasady funkcjonowania na terenie Liceum 
Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach śląskich w okresie pandemii 
covid-19”, których treść stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.  
 
§ 3. 
 
Traci moc Zarządzenie Dyrektora Nr 11/2019/2020 z dnia 24 marca 2020 w sprawie 
organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole oraz obowiązków 
nauczycieli. 

 
§ 4. 
   
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązują od dnia 01 marca 
2021 roku i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń i na stronie internetowej jednostki. 
 
                                                                                                                                                        
                                                                                               …………………………………. 
                                                                                                                    Dyrektor szkoły 


