
Zarządzenie nr 5/2019/2020 

 dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie 

z dnia 27 maja 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury organizacyjnej w związku ze 

zmianami w organizacji pracy Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie 

w czasie trwania epidemii COVID-19. 

 

Na podstawie § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dziennik Ustaw pozycja 493 z późniejszymi zmianami), § 3 punkt 4-6 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 roku zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dziennik 

Ustaw z 2020 roku pozycja 871) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 

maja 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dziennik Ustaw z 2020 roku 

pozycja 872) zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

Wprowadza się z dniem 27 maja 2020 roku wewnętrzną procedurę organizacji 

konsultacji dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie w czasie 

trwania epidemii COVID-19, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zobowiązuje się dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie do 

podania do publicznej wiadomości rodzicom/prawnym opiekunom ucznia wyżej 

wymienionej procedury przez umieszczenie jej na stronie internetowej i tablicy 

ogłoszeń Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie. 

§ 3 

Zobowiązuje się pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie do 

zapoznania się z wyżej wymienioną proceduramą i potwierdzenia tego faktu poprzez 

odczytanie wiadomości i przesłanie potwierdzającej informacji zwrotnej poprzez 

dziennik elektroniczny Librus. 

§ 4 

Zobowiązuje się pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie do 

stosowania wyżej wymienionych procedur. 



§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Jaworznie. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja 2020 roku i podlega ogłoszeniu 

w Księdze Zarządzeń oraz ogłoszeniu przez Dziennik elektroniczny Librus. 

 

 

Jaworzno, 27 maja 2020 r.                 Tomasz Łakomski - dyrektor CKZ w Jaworznie 


