
 

ZARZĄDZENIE  Nr  12 /2021 
Dyrektora  Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku  

z dnia 10 maja 2021 r. 
 

w sprawie funkcjonowania szkoły w systemie hybrydowym  
 od dnia 17 maja 2021 do dnia 28 maja 2021  

 
     Na podstawie: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 824.) 

 
 
Zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 
 W okresie od 17 maja do 28 maja 2021 r. wprowadzam nauczanie hybrydowe w Zespole Szkół 

Budowlanych w Rybniku.  

 
§ 2. 

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco: 

 

 Zajęcia w szkole odbywają się zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik 
nr 1 do Zarządzenia.  

 Zajęcia praktyczne w RCEZ odbywają się stacjonarnie dla wszystkich klas w RCEZ na ul. 
Świerklańskiej 42. 

 Lekcje odbywają się zgodnie z planem obowiązującym od 17 maja 2021 r.  
 Miejscem pracy nauczyciela jest szkoła. 

 
 

§ 3. 

Dla klas pracujących zdalnie w mocy pozostaje Regulamin organizacji pracy szkoły w systemie 

zdalnym dostępny na stronie internetowej szkoły.  

 

§ 4. 

 

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 10 maja 2021 r. i podlega 

ogłoszeniu drogą elektroniczną.   

 
 
 
                                      
                                                  

                                                                                                                           Dyrektor     
/-/Katarzyna Wróbel               



 

Załącznik 1 
 do Zarządzenia Dyrektora Nr 12 / 2021 

 z dnia 10.05. 2021 
 
 

  
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1AG8 szkoła szkoła zdalne zdalne szkoła 

1BW8 szkoła szkoła szkoła zdalne zdalne 

1iA8 szkoła zdalne zdalne szkoła szkoła 

1PF8 szkoła szkoła szkoła zdalne zdalne 

2AW8 zdalne szkoła szkoła szkoła zdalne 

2bA8 zdalne szkoła szkoła zdalne szkoła 

2gA8 zdalne zdalne szkoła szkoła szkoła 

2iA8 szkoła szkoła szkoła zdalne zdalne 

2bA zdalne zdalne zdalne szkoła szkoła 

2gA zdalne szkoła zdalne szkoła zdalne 

2iA zdalne szkoła szkoła zdalne szkoła 

2kA zdalne zdalne szkoła szkoła zdalne 

2wA szkoła zdalne zdalne zdalne szkoła 

2w8 praktyka praktyka zdalne szkoła zdalne 

3w szkoła zdalne praktyka praktyka praktyka 

Liczba klas 
w szkole 7 8 8 7 7 
 

 
 
 


