Komunikat 1/2021 z dnia 01.02.2021
Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku w sprawie organizacji
pracy szkoły od dnia 1 lutego 20201 roku w związku z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r zmieniającym
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID 19.
1. W okresie od 1 lutego 2021 r do odwołania zajęcia szkolne prowadzimy wg planu przygotowanego
przez wychowawców klas wspólnie z zespołem nauczycieli uczących na danych kierunkach zgodnie
z zawartymi w rozporządzeniu wytycznymi
„ Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym:
Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z
zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w
grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze
nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę
zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.
Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej
nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych” .

2. Zajęcia należy tak przeorganizować, aby jednego dnia były wyłącznie zajęcia jednego rodzaju – albo
praktyczne ( w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo) albo teoretyczne. Można
również tak zorganizować zajęcia jednego dnia aby przerwa pomiędzy zajęciami odbywającymi się
w szkole a zajęciami on-line była na tyle długa aby słuchacze mogli wrócić do domu.
3. Zajęcia praktycznej nauki zawodu będą odbywać się u pracodawców w szczególnie uzasadnionych
przypadka zajęcia można prowadzić w innej formie po uzgodnieniu z Kierownikiem Szkolenia
Praktycznego.
4. Wszystkie zajęcia dokumentujemy w elektronicznym dzienniku lekcyjnym – brak wpisów może
spowodować nienaliczanie godzin ponadwymiarowych lub dodatkowo płatnych ( np. dodatkowe
terminy egzaminów semestralnych ) z uwagi na niemożność ich policzenia i skontrolowania z
planem zajęć.

Z poważaniem Karol Małolepszy

