
Zarządzenie Nr 6/2020

z dnia 23 października 2020 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’ 56

w Poznaniu

zmieniające zarządzenie określające organizację realizacji zadań Szkół Zespołu Szkół Handlowych

w Poznaniu, w związku z ograniczeniem w całości funkcjonowania Szkół Zespołu Szkół Handlo-

wych w Poznaniu

§ 1.

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu

działając na podstawie §§: 1. i 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca

2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jed-

nostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Dz.U. z 2020 r., poz. 493, ze zm.), zwanym dalej Rozporządzeniem MEN w zw. z Rozporządzeniem

Ministra Edukacji Narodowej  i Nauki z dnia 23 października zmieniającym rozporządzenie

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobie-

ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1870) zmienia Zarzą-

dzenie Nr 5/2020 z dnia 19 października 2020r. Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów

Poznańskiego Czerwca’ 56 w Poznaniu określające organizację realizacji zadań Szkół Zespołu Szkół

Handlowych w Poznaniu, w związku z ograniczeniem w całości funkcjonowania Szkół Zespołu

Szkół Handlowych w Poznaniu, wprowadzając, w tymże zarządzeniu następujące zmiany:

§ 2.

W § 2. Zarządzenia zmienianego:

1. w ust. 1., wykreśla się słowa „i uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych”, oraz

treść dotychczasowych ust. 2. i 3, zastępuje się ustępami: 3a do 3b.

2. dopisuje się:

- ust. 3a., w brzmieniu:

„Uczniowie, którzy w terminie zaplanowanym  Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Handlo-

wych Kalendarz roku szkolnego 2020/21 w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznań-

skiego Czerwca ‘56 w Poznaniu, zwanym dalej  Kalendarzem roku szkolnego, mieli zaplanowa-

ną realizację praktyk zawodowych u pracodawców, w terminie  od dnia 5.10.2020 r., do dnia

1.11.2020 r., realizują te  praktyki zawodowe w terminie od dnia 5.10.2020 r., do dnia

23.10.2020 r., pozostałą do zrealizowania część praktyk uczniowskich uczniowie wskazani

w zd. 1. zrealizują w okresie ferii letnich, w terminie określonym znowelizowanym Kalendarzem

roku szkolnego 2020/21. Wskazani uczniowie, którzy będą realizować część praktyk zawodowych

w czasie ferii, w okresie od dnia 25.10. – 1.11.2020 r. nie odbywają zajęć dydaktycznych,

w związku ze skróceniem roku szkolnego, tytułem odbywania praktyk zawodowych w czasie ferii



letnich, zgodnie z §§: 4. i 5.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia

2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010r. Nr 244, poz.1626, ze zm.). Wobec

tychże uczniów dopuszcza się zastosowanie § 4. ust. 1a pkt. 1. i 2. Rozporządzenia MEN,  i tym

samym zaliczenie ich praktyk uczniowskich na zasadach określonych, odpowiednio, § 4. ust. 1c.

lub 1d. tegoż Rozporządzenia MEN.”

- ust. 3b., w brzmieniu:

„Uczniowie wskazani w ust. 3a. realizujący praktyczną naukę zawodu za zgodą pracodawcy

w swoim miejscu zamieszkania, w formie pracy zdalnej realizują zajęcia praktyczne zgodnie

z zasadami dotychczas obowiązującymi, przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, z tym

że zajęcia te mogą być realizowane przez tych uczniów także na zasadach określonych ust. 6.”

- ust. 3c., w brzmieniu:

„W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie Branżowych Szkół I stopnia Nr 4 Ze-

społu Szkół Handlowych w Poznaniu będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obo-

wiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f. ustawy z dnia 2 marca 2020r. r. o szczególnych roz-

wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842).

Uczniowie ci realizują zajęcia edukacyjne w Szkole, w formie zdalnej, co do zasady z miejsca

zamieszkania ucznia, zgodnie z tygodniowym planem lekcji. z zastrzeżeniem ust. 6.”

- ust. 3d., w brzmieniu

Praktyki uczniów klas  G2H, T3R i T3L  Technikum Ekonomiczno-Handlowego zaplanowane do

realizacji, zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego, w terminie od 2.11.- 29.11.2020 r. zostaną

zorganizowane w innym terminie, który to termin zostanie określony znowelizowanym Kalenda-

rzem Roku Szkolnego, lub w innym roku nauki tychże klas. Uczniowie wskazanych niniejszym

ustępem klas, w czasie dotychczas określonym  dla realizacji praktyk zawodowych, realizują zaję-

cia lekcyjne określone tygodniowym planem lekcji, w formie zdalnej, co do zasady ze swojego

miejsca zamieszkania.

§ 3.

Niniejsze Zarządzenie obowiązuje z dniem 24 października 2020 r.

                  Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych

              w Poznaniu

        Andrzej Kaczmarek

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu informuje uczniów i rodziców uczniów, że ucznio-
wie, dla których organizowane są zajęcia w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu mogą w tym celu
samodzielnie się przemieszczać w przestrzeni publicznej, bez względu na wiek.
Podstawa prawna:
§ 26 ust. 2b. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.1758, ze zm.)


