
 

ZSNr2.021.11.2020 

ZARZĄDZENIE Nr 11/2020 

z dnia 11.03.2020 r. 

Dyrektora Zespołu Szkół  

Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie 

 

w sprawie zawieszenia zajęć w Zespole  Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej 

w Andrychowie 

Na podstawie decyzji Premiera oraz informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej dotyczącej zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. 

 

§ 1 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo 

ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie w Zespole Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej 

w Andrychowie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. To decyzja 

Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa.   

 

§ 2 

W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć 

realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu oraz praktyk zawodowych. 

 

§ 3 

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają 

do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych 

zasadach.  

 

 

 

 

 



§ 4 

Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników. Dla uczniów, którzy mieli rozpocząć zajęcia na 

turnusie od 16 marca zostaną udostępnione kody na platformę edukacyjną. Uczeń 

zobowiązany jest do zrealizowania całego materiału. 

 

 

§ 5 

Dyrektor szkoły przypomina: 

1. aby pamiętać o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaniu miejsc, gdzie są 

duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe). 

2. przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;  

3. odpowiedzialnie wykorzystać czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytać 

ulubioną książkę, spróbować uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijać 

kompetencje.  

4. korzystać z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów 

rekomendowanych przez nauczyciela;  

5. przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń. 

 

§6 

Materiały do samodzielnej nauki zostaną przesłane przez nauczycieli poprzez platformę 

Moodle oraz mailowo. 

§ 7 

W razie pytań prosimy o kontakt z wychowawcą. 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 9 

Zarządzenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń i zostanie przesłane na dziennik 

elektroniczny 

 

          


