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Zarządzenie Nr 3/2021 

Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

 
W sprawie organizacji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 dla słuchaczy VI semestru Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

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

Na podstawie: 

1) Rozporządzenia MEN 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. z 2020 r. poz. 1389), 

2) § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 22 kwietnia 2021 w sprawie zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

3) Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm. w 2020 r. poz. 1386), 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

W dniu 30 kwietnia 2021 roku procedura zakończenia roku szkolnego odbędzie się według następujących 

zasad: 

1. odbiór świadectw odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021roku, 

2. odbiór świadectwa we wskazanym dniu i terminie jest dobrowolny, 

3. słuchacze, którzy nie odbiorą świadectwa we wskazanym terminie mogą to uczynić od  4.05. 2021 r. 

w sekretariacie szkoły. 

 

§ 2. 
Słuchacze odbierają świadectwa zgodnie z kolejnością w dzienniku lekcyjnym.  Harmonogram 

przybywania do szkoły: 

I tura 

godz. 15.00,  główne wejście, wyjście po odebraniu świadectwa od strony „bloków” od nr 1 do nr 5,    

 

II tura 

godz. 15.15, główne wejście, wyjście po odebraniu świadectwa od strony „bloków”  od nr 6 do nr 10, 

  

III tura 

godz. 15.30, główne wejście, wyjście po odebraniu świadectwa od strony „bloków” od nr 11 do nr 15, 

 

IV tura 

godz. 15.45, główne wejście, wyjście po odebraniu świadectwa od strony „bloków” od nr 16 do nr 20, 

 
V tura 

godz. 16.00, główne wejście, wyjście po odebraniu świadectwa od strony „bloków” od nr 21 do nr 25,  

 

UWAGA:   

Słuchacze powinni posiadać  własne długopisy aby potwierdzić odbiór świadectwa. 
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§ 3. 

1. Pomieszczenie, w których odbywać się będzie przekazanie świadectw będą podlegały 

systematycznej dezynfekcji i wietrzeniu. 

2. Słuchacz odbierający świadectwo posiada prawidłowo założoną maseczkę. 

3. Słuchacze przebywający na terenie szkoły posiadają założone maseczki. 

4. Przed wejściem do szkoły  należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.  

5. Słuchacze oczekujący na wejście do szkoły nie gromadzą się w grupach i zachowują bezpieczną 

odległość. 

6. Słuchacze wchodzą do szkoły pojedynczo głównym wejściem. Wychodzą ze szkoły wejściem od 

strony „bloków”. 

7. Informuję, że materiały przekazywane słuchaczom podlegały kwarantannie – pozostają bezpieczne. 

 

 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka  

w Lubaszczu. 

 

§ 5. 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka  

w Lubaszczu i w dzienniku elektronicznym. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2021 r. 

 

 

 

    

mailto:zsp@zsplubaszcz.com
http://www.zsplubaszcz.com/

