
LSP.0010.26.2020      Gronowo Górne, dnia 16.10.2020 

 

ZARZĄDZENIE nr 26/2020 

Dyrektora Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym  

z dnia 16 października 2020 roku 

w sprawie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Liceum Sztuk Plastycznych w 

Gronowie Górnym i wprowadzenia nauczania mieszanego (hybrydowego) 

 

Na podstawie § 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. 1386)  

Oraz  

Na podstawie §1b ust. 1, 2 i 3 w związku z §2b ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z 16 października 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1830)  

Zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

1. Ogranicza się w części na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej w Liceum 

Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym od dnia 19.10.2020 r. do odwołania ze względu 

na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów Liceum 

Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. 

2. W okresie czasowego ograniczenia działalności szkoły, nauczanie prowadzone będzie  

w formie mieszanej (hybrydowej) tj. stacjonarnie oraz z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość (dla wszystkich klas z wyjątkiem klasy maturalnej), o których 

mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie szczególnych wymagań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. poz. 493), za pośrednictwem platformy Microsoft Office 365 A1. 

3. Harmonogram pracy poszczególnych klas w formie mieszanej (hybrydowej) stanowi 

załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r. 

 

 

 

 

(-) Krystyna Brinkiewicz  

Dyrektor szkoły  



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora Nr 26/2020 z dnia 16.10.2020 

 

Harmonogram pracy poszczególnych klas w formie mieszanej (hybrydowej) uczniów Liceum Sztuk 

Plastycznych w Gronowie Górnym* 

 

KLASA 19.X-23.X 26.X-30.X 2.XI-6.XI 9.XI-13.XI 16.XI-20.XI 23.XI-27.XI 30.XI-4.XII 7.XII-11.XII 

I zdalne zdalne stacjonarne stacjonarne zdalne zdalne stacjonarne stacjonarne 

II LSP zdalne zdalne stacjonarne stacjonarne zdalne zdalne stacjonarne stacjonarne 

II LP stacjonarne stacjonarne zdalne zdalne stacjonarne stacjonarne zdalne zdalne 

III stacjonarne stacjonarne zdalne zdalne stacjonarne stacjonarne zdalne zdalne 

IV stacjonarne stacjonarne stacjonarne stacjonarne stacjonarne stacjonarne stacjonarne stacjonarne 

 

*Harmonogram może ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju. 

 

 

  

 

(-) Krystyna Brinkiewicz  

Dyrektor szkoły  

 


