Zarządzenie nr 2/2020/2021
Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Sandomierzu z dnia 19.10.020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
kształcenia na odległość w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza
Kościuszki
w Sandomierzu - wariant B i C
w roku szkolnym 2020/2021
Podstawa prawna:














Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910 i 1378 z późn.
zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.10.2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U.
z 2020 r. poz. 493, 1389, 1539 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przewarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.
UE L nr 119, str. 1 ze zm. oraz Dz. U. EU L z 23.05.2018 r. nr 127 str. 2), dalej w skrócie
„RODO”
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz.1386)

Zarządzam co następuje:
1. Wprowadza się Regulamin kształcenia na odległość w II Liceum Ogólnokształcącym im.
Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu do stosowania, w celu zapewnienia ciągłości procesu
dydaktycznego na wypadek czasowego lub całkowitego zawieszenia zajęć lekcyjnych.
2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. W zależności od sytuacji epidemicznej dyrektor może podejmować decyzje nie objęte
niniejszym zarządzeniem.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

