
Zarządzenie Nr 09/2020 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie 

z dnia 16 października 2020 r. 
 

w sprawie  czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie 
i wprowadzenia trybu mieszanego (hybrydowego) 

 
Na podstawie: 
 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), 

 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 
2197), 

 § 18 ust. 2a Rozporządzenia 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. 1166), 

 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389), 

 w porozumieniu z organem prowadzącym, 
 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
1. Zawiesza się na czas nieokreślony, począwszy od dnia 19 października 2020 r., 

działalność dydaktyczno-wychowawczą ze względu na aktualną sytuację 
epidemiologiczną. 

2. W okresie czasowego zawieszenia działalności szkoły, nauczanie będzie prowadzone 
w formie mieszanej (hybrydowej), tj. stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy edukacyjnej G Suite dla 
szkól i uczelni. 

 
§ 2. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej  www.zsp.drobin.pl 

§ 3. 
Harmonogram nauczania hybrydowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 19 
października 2020 r. 
 
 
 
 
 
                                                                               /Marzena Wasielewska-Łopata/ 
                Dyrektor ZSP w Drobinie 
 

http://www.zsp.drobin.pl/


 
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 09/2020 
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie 

z dnia 16 października 2020 r. 
 
 
 

Harmonogram nauczania hybrydowego w ZSP w Drobinie w okresie od 19.10.2020 r. 

 

1. Klasy uczestniczą w zajęciach w trybie mieszanym w systemie naprzemiennym tygodniowym. 

2. Począwszy od 19.10.2020 r. do 25.10.2020 r. 

a) w zajęciach stacjonarnych uczestniczą klasy: I TH, III T, IV T, 

b) w zajęciach zdalnych uczestniczą klasy: I TI, IIa T, II b T. 

3. W kolejnym tygodniu klasy uczestniczące w systemie zajęć stacjonarnych, pracują zdalnie, 

natomiast klasy uczestniczące w zajęciach zdalnych, pracują stacjonarnie. 

4. Klasy II i III branżowej szkoły I stopnia pracują tylko w systemie zajęć stacjonarnych. 

 

 

/Marzena Wasielewska-Łopata/ 
                Dyrektor ZSP w Drobinie 

 


