
 

 

Zarządzenie Dyrektora 

Zespołu Szkół Handlowych 

im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca‘ 56 w Poznaniu, 

w sprawie zmiany kalendarza roku szkolnego 2019/2020 

 

 Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, kierując się wykładnią celowo-

ściową odpowiednio § 5. ust. 2 pkt 1) lit c) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej   

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r.  

Nr 46, poz. 432 ze zm.) i § 5. ust. 2 pkt 1) lit b) rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 1603, ze zm.) w sprawie organizacji roku 

szkolnego, w zw. z § 11k. ust 1 pkt 1) 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, poz. 493, ze zm.) przesuwa dni wolne od zajęć dy-

daktycznych w Zespole Szkół Handlowych ustalone, w związku z przeprowadzaniem w Ze-

spole Szkół Handlowych w Poznaniu egzaminów maturalnych, jako dni 4, 5 i 6 maja 2020 r. 

na dni w których zostaną przeprowadzone w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu egzami-

ny maturalne, w zakresie tożsamym z egzaminami planowanymi odpowiednio, w dniach  

4, 5 i 6 maja 2020 r..  

Wobec powyższej decyzji Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu ogłasza, że 

wskazane w zarządzeniu dni 4, 5 i 6 maja 2020 r. są dniami pracy Szkół wchodzących w 

skład Zespołu Szkół Handlowych, zgodnie z obowiązującym planem zajęć lekcyjnych dla 

poszczególnych klas tychże Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Handlowych w Po-

znaniu. 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych za dni 4,5 i 6 maja 2020 r. zostaną ustalone przez Dyrek-

tora Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, niezwłocznie po ogłoszeniu harmonogramu 

egzaminu maturalnego, zgodnie z § 11i. ust 1 pkt 3) cyt. rozporządzenia w sprawie szczegól-

nych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., z zastrzeżeniem, 

że jeśli termin wskazanych egzaminów maturalnych będzie przypadał na czas ferii szkolnych, 

dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone w związku z przeprowadzeniem egzaminu matu-

ralnego w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu, w roku szkolnym 2019/2020, w związku  

z brakiem celu ich ogłoszenia, nie zostaną określone. 

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

  

 

 

 

 

Poznań, dnia 24 kwietnia 2020 r. 

 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu 

Andrzej Kaczmarek 

 

 


