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ZARZĄDZENIE NR 12.2020 

Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

z dnia 27 kwietnia 2020 r.  
w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Centrum  

Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

Na podstawie Zarządzenia Starosty Oleśnickiego  nr 32/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.  

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe 
w Oleśnicy w związku ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-

2, a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 742) zarządzam co następuje: 

§ 1 

1. W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 
wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo 
klientów oraz pracowników Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, 

zarządzam wykonywanie zadań przez Centrum w sposób ograniczający 
bezpośrednią obsługę interesantów. 

2. Obsługa interesantów prowadzona będzie przy wykorzystaniu alternatywnych 

form kontaktu z pracownikami tj. kontakt telefoniczny, korespondencyjny, 
internetowy, w tym platforma e-puap i korespondencja mailowa. Możliwe jest 

również składanie osobiste korespondencji za pośrednictwem skrzynki pocztowej 
umieszczonej przy wejściu głównym do budynku Powiatowego Centrum Edukacji  
i Kultury w Oleśnicy. Odbiór dokumentów jest możliwy po uprzednim umówieniu 

telefonicznym na konkretna godzinę z pracownikiem Centrum 
3. Informacje udzielane są pod następującymi numerami telefonów: 

1) sekretariat – 71 314 01 72 
2) sekretariat szkolenia – 607 158 071 

§ 2 

1. Do dnia 24 maja 2020 r. zostaje zamknięta dla użytkowników Filia Biblioteki 

Pedagogicznej w Oleśnicy wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Edukacji  
i Kultury w Oleśnicy. 

2. Możliwy jest kontakt telefoniczny i elektroniczny z pracownikami biblioteki: 

 tel. 71 314 21 46, e-mail: olesnica@olesnica.dbp.wroc.pl lub fdbp_olesnica@op.pl 

§ 3 

1. Do dnia 24 maja 2020 r. wstrzymuje się organizację szkoleń i wszelkich działań 

edukacyjnych odbywających się stacjonarnie w Powiatowym Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Edukacji  
i Kultury w Oleśnicy. 

2. W sprawach konsultacji i szkoleń można kontaktować się z konsultantami  
i doradcami metodycznymi w formie elektronicznej. Informacji telefonicznych 

udziela także sekretariat PCEiK. 
3. Informacje o szkoleniach i konsultacjach w formach alternatywnych będą 

ukazywały się na bieżąco na stronach internetowych, a także na platformie e-
doradztwo w ramach działalności sieci współpracy i samokształcenia. 
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§ 4 

1. Do dnia 24 maja 2020 r. zajęcia pozalekcyjne z dziećmi i młodzieżą  
w Młodzieżowym Domu Kultury w Oleśnicy wchodzącym w skład Powiatowego 
Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy są prowadzone z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość. 
2. Do dnia 24 maja zostają odwołane wszystkie konkursy przedmiotowe i artystyczne 

przeprowadzane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, których 
nie można przeprowadzić elektronicznie. 

3. Informacje o możliwych do przeprowadzenia drogą elektroniczną konkursach będą 

się na bieżąco ukazywały na stronie internetowej. 

§ 5 

Traci moc Zarządzenie Nr 8.2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury  
w Oleśnicy z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Centrum 
Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem 27 kwietnia 2020r.  


