
Zarządzenie Nr 234  

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie 

 z dnia 03 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

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

 

Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 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. poz. 530) oraz  Uchwały Nr 161/70/20 Zarządu Powiatu 

Goleniowskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek do 

użyczania sprzętu  

zarządzam, co następuje:  

 

§ 1. 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie może użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez 

ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 

sposobu kształcenia, w szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet.  

Do użyczenia stosuje się przepisy art.710–719 ustawy z dnia 23kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2019 r. poz.1145 i 1495). 

 

§ 2. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie 

czynności organów tej jednostki określone w przepisach dotyczących funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz.U. z2020r. poz.344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych 

organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób 

czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub winny 

sposób. 

 



§ 3. 

Przepis § 2 stosuje się także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje 

prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie składania 

wniosków i innych dokumentów. 

 

§ 4. 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły.  

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 kwietnia 2020 r. 

 

 

Goleniów, 03 kwietnia 2020 r. dyr. Wojciech Maciejewski 

 


