
Zarządzenie 6/2020/2021 

 

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu z dnia  

6 listopada 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora o wprowadzeniu nauczania 

zdalnego oraz  procedury organizacji kształcenia na odległość  w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu. 

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), 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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. w 2020 r. poz. 530, poz. 564, poz. 657, 

poz. 781, poz. 872, poz. 891, poz. 952 i poz. 1111 i poz. 1394) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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. poz. 1389) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. – poz. 1830) 

 Rozporządzenia MEiN z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. – poz. 1960) 

 Statutu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu. 

 

zarządza się co następuje: 

 

§1. 

1.   Od 19.10.2010r. do 29.11.2020r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława 

Staszica zadania dydaktyczne i wychowawcze realizowane będą w trybie zdalnym. 

 

2. W celu zapewnienia właściwego i skutecznego funkcjonowania szkoły wprowadza się, 

od dnia 9.11.2020 r. nowelizację procedury organizacji pracy szkoły w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania ZSE i zobowiązuje do jej przestrzegania,. 

Procedura stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

 

 

 



 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania. 

                Dyrektor 

Poznań 6.11.2020r.       Krzysztof Redliński 

 


