
Zarządzenie nr 57/2020 

z dnia 30 l istopada 2020 r.  

Dyrektora 

Zespołu Gospodarczych 

im. Mikołaja Spytka Ligęzy 

w Rzeszowie 

 

w sprawie: 

ograniczenia funkcjonowania Zespołu Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie, które 
polega na dalszym zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
od 12 marca do 25 marca 2020 r. i realizowania w tym okresie zadań szkoły z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość, pracy zdalnej  oraz ustalenia zasad realizowania tych zadań. 
 

na podstawie: 

− art. 68 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 
2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami),  . 

− rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2020 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

− opracowania kierownika warsztatów szkolnych  
 

zarządzam, co następuje: 

§1 

Wprowadzam podział godzin dla klas realizujących kształcenie praktyczne opracowany przez 
kierownika warsztatów szkolnych. W czasie zajęć należy skupić się na wykonywaniu ćwiczeń 
przygotowujących uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 
Plan zajęć opracowano na podstawie szkolnego planu lekcji. Załącznik nr 1 do zarządzenia.  

§2 

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w 
grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w 
wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący 
młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie 
występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu 
młodocianego pracownika.  

§3 

Czas obowiązywania zarządzenia może ulec wydłużeniu 

§4 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Do zarządzenia nr 57/2020 
z dnia 30 l istopada 2020  r.  

Dyrektora 
Zespołu Gospodarczych  

im. Mikołaja Spytka Ligęzy 
 w Rzeszowie 

 

Plan zajęć realizowanych w szkole w czasie pandemii COVID -19 

 

PONIEDZIAŁEK 

• 3 CT – Marta Lewek – 7.00- 10.30  sala 209 

• 3AS Janda Joanna  7.00 -11.25  sala 201 

• 3AS Bomba Katarzyna   8.00 – 12.20  sala 212 

• 3AS Żebrakowska Lucyna  8.00 - 12.20  sala 213 

• 3 CT  Janda Joanna  11.40 - 15.05  sala 201 

 

Wtorek  

• 3AS Janda Joanna  8.00 – 12.20  sala 201 

• 3AS  Bomba Katarzyna   8.00 – 12.20  sala 212 

• 3AS  Żebrakowska Lucyna  8.00 - 12.20  sala 213 

• 3 DT  Lewek Marta   7.00 – 10.30  sala 209 

• 3DT  Panek Weronika  10.40 -14.15  sala 209 

Środa  

• 3AT Kowal Agata  8.45 – 12.20  sala 209  

• 3 AT  Lewek Marta 7.10 -10.30  sala 212  

Czwartek  

• 3BT Drewniak Maria  7.10-10.30 sala 213  

Piątek  

• 3 ET Porada Anastazja 7.10 -10.30 sala 212  

• 3 ET  Socha Danuta  8.00 – 12.20 sala 114  

• 3 ET Paśko Małgorzata 8.00 -12.20 sala 108  

 

 

 

Sporządził Beata Łuka  

 

 


