ZARZĄDZENIE NR 22/2021/22
Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół nr 5
im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie: §18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach, §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 grudnia 2021r. w sprawie
czasowego

ograniczenia

funkcjonowania

jednostek

systemu

oświaty

w

związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 2301)
zarządzam, co następuje:

§1
Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w Technikum Zawodowym
nr 5, Branżowej Szkole I stopnia nr 5, Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

§2
1. Zawieszenie prowadzenia zajęć, o którym mowa w §1 wprowadza się w okresie
od 20 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 roku.
2. Termin zimowej przerwy świątecznej nie ulega zmianie. Zimowa przerwa świąteczna
od 23 grudnia 2021 roku do dnia 2 stycznia 2022 roku. Dniem wolnym od zajęć
dydaktycznych jest również dzień 6 stycznia 2022 roku.
3. Wprowadza się zmiany w zarządzeniu Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. Tadeusza
Tańskiego z dnia 22 października 2021 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od
zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Dzień 7 stycznia 2022 roku, nie będzie
dodatkowym dniem wolnym. W tym dniu zajęcia będą odbywać się zdalnie.

§3
W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w §1 i §2, zadania dydaktyczne
i wychowawcze są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020 poz. 2057 z dnia
20.11.2020 z zm.).

§4
1. Zajęcia praktyczne w okresie, o którym mowa w §2 realizowane są zdalnie
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Praktyka zawodowa w klasie 3 Ts, organizowana jest od dnia 3 stycznia 2022 roku,
stacjonarnie w miejscu jej odbywania, o ile w podmiocie nie występują zdarzenia, które
ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

§5
W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w szkole mogą odbywać się
konsultacje indywidulane lub grupowe dla uczniów klas czwartych technikum z przedmiotów,
z których uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

