Zarządzenie nr 26/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wchodzących w skład Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 16 grudnia 2021 roku
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2301).
§1
Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych teoretycznych i praktycznych będą
realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z planem
lekcji. Nauczyciele przebywają w tym czasie na terenie szkoły.
§2
Uczniowie wszystkich klas Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy są młodocianymi
pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze
godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację
epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będą odbywały się
zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem na zasadach ustalonych przez placówkę,
która je organizuje.
§3
Praktyki zawodowe będą odbywały się w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie,
w którym są realizowane, nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację
epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
§4
Zajęcia rewalidacyjne będą realizowane w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą
prowadzącą te zajęcia na terenie szkoły, z uwzględnieniem realizacji orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego. Proszę pamiętać, że obecność ucznia na zajęciach w szkole nie może
kolidować z jego udziałem w nauczaniu zdalnym w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość. Konieczna jest tu współpraca między nauczycielami
i wychowawcą klasy.
Nauczyciel prowadzący zajęcia sprawuje opiekę nad uczniami zarówno w czasie lekcji, jak
i przerw międzylekcyjnych, w czasie ich wejścia i wyjścia ze szkoły.
Należy przestrzegać zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosować się do wytycznych
służb sanitarnych w zakresie zasad higieny w związku z występowaniem COVID-19.
Nauczanie indywidualne będzie realizowane w kontakcie ucznia z osobą prowadzącą te
zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z uwzględnieniem
realizacji orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.
§5
W dniach 20–22 grudnia 2021 r. zajęcia wspomagające z języka polskiego i matematyki dla
uczniów technikum będą organizowane na terenie szkoły.
Proszę pamiętać, że obecność ucznia na zajęciach w szkole nie może kolidować z jego
udziałem w nauczaniu zdalnym w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem metod i technik

kształcenia na odległość. Konieczna jest tu współpraca między nauczycielami i wychowawcą
klasy.
Nauczyciel prowadzący zajęcia sprawuje opiekę nad uczniami zarówno w czasie lekcji, jak
i przerw międzylekcyjnych, w czasie ich wejścia i wyjścia ze szkoły.
Należy przestrzegać zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosować się do wytycznych
służb sanitarnych w zakresie zasad higieny w związku z występowaniem COVID-19.
§6
W szkole będą mogły odbywać się poszczególne stopnie konkursów, olimpiad lub turniejów.
§7
Czas otwarcia biblioteki szkolnej oraz plan pracy pedagoga szkolnego będzie taki sam, jak
przed dniem 20 grudnia 2021r.
Budynki szkoły będą dostępne zgodnie z planem lekcji.
§8
Zarządzenie obowiązuje od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

