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Drodzy Uczniowie, Rodzice, Opiekunowie i Pracodawcy 
 
W związku z przedłużeniem przez rząd szczególnych rozwiązań w funkcjonowaniu szkół 
w okresie epidemii informuję, że w Zespole Szkół nr 1 kontynuuje się nauczanie zdalne oraz 
stosowane metody zdalnego nauczania do 26 czerwca 2020 roku. 
Realizujemy nauczanie zdalne, zgodnie z dotychczasowymi zasadami i obowiązującym planem 
lekcji. 
Przypominam, że uczniowie, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach online 
proszeni są o kontakt z wychowawcą klasy. 
 

Od 1 czerwca 2020 r. udostępnione uczniom wszystkich klas zbiory biblioteki szkolnej. 
Uczniowie mogą korzystać z księgozbioru po wcześniejszym umówieniu telefonicznym bądź 
mailowym biblioteka.ekonom@wp.pl.  Biblioteka szkolna czynna będzie od poniedziałku do 
piątku w godz. 10.00 - 13.00, zgodnie z procedurami organizacji pracy biblioteki okresie 
zagrożenia epidemiologicznego wirusa SARS-CoV-2 (znajdują się na stronie internetowej 
szkoły).  
 

 
W związku z organizacją pisemnych egzaminów maturalnych dni 8, 9, 10 czerwca  
oraz 12 czerwca  są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  
 
 

W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów 
klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia  będących młodocianymi 
pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku 
niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. 
 

Umożliwienie powrotu uczniom klas III branżowych szkół I stopnia do realizacji zajęć 
praktycznych pozwoli m.in. na lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
 
Zajęcia praktyczne dla uczniów I i II klas branżowej szkoły I stopnia** 
 

 Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich 
z konieczności świadczenia pracy. Wprowadzone rozwiązania obejmują okres od 12 marca 
br., to jest od momentu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. 
 

Wszystkie terminy dotyczące klasyfikacji uczniów w roku szkolnym zostają utrzymane.   
Na bieżąco będziemy informować o działaniach dotyczących zakończenia nauki, 
oraz organizacji egzaminów zewnętrznych zgodnie z informacjami MEN.  
 

Dyrektor ZS nr 1 
Szymon Konefał  
 
 
 

 
 

* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 952), (Dz.U. 2020 poz. 953) 

**Art. 1 pkt 14, w zakresie dotyczącym art.15f oraz art. 101 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 568) 
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