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Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 25/2021 

z dnia 04 maja 2021 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły nr 49/2020 z dnia 26 października 2020 r.  

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.  

i wprowadzenia nauczania zdalnego ze względu na sytuację epidemiczną 

 

 

 

Na podstawie:  

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4, 

619, 762.) 

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1327, z 2021 r. poz. 4.) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

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

zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. W zarządzeniu Dyrektora Szkoły nr 49/2020 z dnia 26 października 2020 r. ust. 1 w § 1 przyjmuje treść:  

„W okresie od 26 października 2020 r. do 16 maja 2021 r. wprowadza się w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim zdalny tryb nauczania. 

2. Po ust. 1 w § 1 wprowadza się ustęp 1a o treści: „ W okresie od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. 

wprowadza się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu 

Świętokrzyskim hybrydowy tryb nauczania. Uczniowie będą brali udział w zajęciach według 

dotychczasowego planu lekcji według ustalonego harmonogramu: 

1)  w okresie od 17-23.05.2021 r. nauczanie stacjonarne obejmie klasy: VII a, VII b, VIII a, VIII  b,  

I a, I b; pozostałe klasy uczą się zdalnie; 

2)  w okresie od 24-30.05.2021 r. nauczanie stacjonarne obejmie klasy: VI a, II as, II bs, II ag, II bg,  

II cg; pozostałe klasy uczą się zdalnie. 

3. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

 

§ 2 

          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 maja 2021 r.   

 

Anna Trojanowska 

Dyrektor Szkoły 

     

 


