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KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOTU SZK6I PONADPODSTAWOWYCH

lM. JANA PAWTA ll W KRYNICY-ZDROJU z dnia 01,03,2021, r.

Organizacia pracv szkolv do 12.03.2021 r.

I. Na podstawie 5 1a ust.1 oraz $ 2 ust. 3a rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia L2 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu o6wiaty w zwiqzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19

(Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, t870, 1960 i 2087 z p6in. zmianami)w terminie od
OL,O3,2O2L do L2.O3.2OZL wszystkie zajqcia dydaktyczne w Zespole Szk6l

Ponadpodstawowych im. Jana Pawla ll w Krynicy-Zdroju bgde prowadzone

z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odlegto66 zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 30 c ustawy z dnia L4 grudnia 2OtG r. - Prawo o6wiatowe - za wyjqtkiem
zajq6 o kt6rych mowa w pkt. 2,3,4i5.

2,Zajqcia rewalidacyjne (wszystkie), dydaktyczno - wychowawcze oraz inne z pomocy

psychologiczno - pedagogicznej w tym pomoc pedagoga szkolnego , po uzgodnieniu
z rodzicami i uczniem mogE byi prowadzone stacjonarnie w szkole.

3. Na podstawie $ 2 ust. 3h rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia L2 sierpnia
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o(wiaty w
zwiqzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389,

1830, 1859, t870, 1960 i 2087 z poin. zmianami) dla uczni6w technikum w dniach

01,.03..2021 r. do L2,03.202L r. zorganizowane bedE stacjonarne zajqcia w szkole

z przedmiot6w zawodowych praktycznych, dla zagadnie6, dla kt6rych z programu nauczania

zawodu nie wynika mozliwoSi ksztatcenia z wykorzystaniem metod i technik ksztatcenia na

odlegto6i. Harmonogram tych zajgt dla poszczeg6lnych oddzial6w stanowi obowi4zuj4cy
plan lekcji. Ze wzglgdu na ograniczenie iloSci uczni6w w szkole, zajEcia prowadzone bEd4 w
malych grupach, z zachowaniem reZimu sanitarnego i z zachowaniem odpowiedniego
dystansu spolecznego. Uczniowie bgd4 uczestniczy6 w zajEciach rotacyjne a podzialu
uczni6w na grupy do nauki stacjonamej i w formie zdalnej dokonuje nauczyciel prowadzqcy
zajEcia. W czasie prowadzenia zajg(, praktycznych stacjonarnych w szkole pozostala czg56

oddzialu klasowego odbywa zajEcia w trybie online z v,rykorzystaniem metod i technik
ksztalcenia na odlegloSd Zajqcia te bede odbywad siq w malych grupach, w wybranych
dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczajqcym 10 godz. w tygodniu.

W zajqciach w szkole moge brad udzial uczniowie bez objaw6w chorobowych. Na terenie
szkoly obowiqzujq maseczki lub przylbice ochronne.

Od 1.03 - 5.03.2021 zajqcia z przedmiot6w zawodowych praktycznych odbywajq siq

zdalnie.



4. Uczniowie klas maturalnych technikum i liceum bqdq mogli uczestniczyfw konsultacjach
indywidualnych lub grupowych z przedmiot6w maturalnych, kt6re w ograniczonym
zakresie moga odbywad siq w szkole. O terminach w/w zajq{ kt6re odbywai siq bqdq

w szkole, uczniowie zostanq poinformowani przez nauczyciela prowadzqcego konsultacje.

5. W ramach konsultacji dla klas maturalnych organizowane mogE by6 testy sprawdzajqce
przygotowanie uczni6w klas maturalnych do egzaminu maturalnego. Harmonogram test6w
uczniowie otrzymajq poptzez e-dziennik od nauczyciela prowadzqcego. W konsultacjach w
szkole moga brai udziat uczniowie bez objaw6w chorobowych. Na terenie szkoty obowiqzujq
maseczki lub przytbice ochronne.

5a. W dniach 3,4,i 5 marca organizowane bqdq w szkole pr6bne egzaminy maturalne.
Harmonogram egzamin6w znajduje siq na stronie internetowej szkoty. W egzaminach
pr6bnych mogE brai udziat uczniowie bez objaw6w chorobowych. Na terenie szkoly

obowiqzujq maseczki ochronne.

7. Praktyki zawodowe dla uczni6w kl. ll Tlg zostajq przesuniqte i bqdq odbywai siq w dniach
15.03 - t5.04.202L r.

8. Uczniowie i rodzice moga korzystai z pomocy pedagoga - pedagog pracuje stacjonarnie
w szkole - tel. 47L 54 43 w, 22,

9. Do dyspozycji uczni6w codziennie czynna jest biblioteka szkolna.
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