
ZARZĄDZENIE   Nr  7 /2020 
DYREKTORA   

Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku  
 

z dnia 15  kwietnia 2020 r. 
 

w sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole oraz 
obowiązków nauczycieli  

 
Podstawa prawna: 

 art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2215)  

 art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z 
późn. zm.) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 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. 410) 

 Rozporządzenie MEN   z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie  szczegółowych rozwiązań w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493)  

 Rozporządzenie MEN   z dnia 25 marca 2020 r.  w sprawie  szczegółowych rozwiązań w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 530)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 
2020 r. poz. 595) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 kwietnia 2020 
 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r.- zmieniające rozporządzenie 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. 657)  

 
 
 
Zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID -19, do dnia 26 kwietnia 2020r. wydłużona 

zostaje zmiana techniki realizacji procesu dydaktycznego w Zespole Szkół Budowlanych                       

w Rybniku z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia 

prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie. 

 
§ 2. 

 
Do dnia 26 kwietnia 2020r. w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku obowiązuje Procedura 
zdalnego nauczania oraz Aneks do WSO, które zostały wprowadzone zarządzeniem nr 4 
Dyrektora ZSB w Rybniku z dnia 24 marca 2020r.  

 
 

 



§ 3. 
 

W mocy pozostaje zarządzenie nr 5 Dyrektora ZSB w Rybniku z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie 
ustalenia warunków i sposobów przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 
poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobów ustalania 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu 
ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.  

 
§ 4. 

 
Wyznaczony dzień dodatkowo wolny od zajęć 17 kwietnia (Targi Edukacji) zostaje uchylony.  
Wyznaczone ze względu na organizację egzaminu maturalnego dni dodatkowo wolne 
przypadające na okres 04.05. – 06.05. zostają uchylone. Nowy termin dodatkowych dni wolnych 
zostanie podany po podaniu przez MEN nowych terminów matur pisemnych.  
 

§ 5. 
 
Od dnia 15 kwietnia 2020 r. następuje zmiana organizacji pracy szkoły. Zmiany obejmują 
realizację godzin:  

 w ramach fakultetów prezydenckich, 
 do dyspozycji dyrektora, 
 nauczania indywidualnego, 
 wynikające z podziału na grupy tam, gdzie jest to możliwe. 

O zmianach w sposobie realizowania zajęć zostaną poinformowaniu nauczyciele, których te 
zmiany dotyczą.   

§ 6. 
  

   Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawować będzie dyrektor i wicedyrektorzy.  
 

§ 7. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 15 kwietnia 2020 r. i podlega 
ogłoszeniu drogą elektroniczną.   
 
 

 

 

Katarzyna Wróbel  

Dyrektor ZSB 

 

 

 


