
Zarządzenie nr 7 61202012021
Dyrektora Zespolu Szkół Technicznych w Lipnie

z dnia 16 kwietnia 2021 r.
w sprawie częściowego przedlużenia nauczania stacjonarnego

Na podstawie Fozporządzenia Ministra Edukacj i i Nauki z dnia 26 marca 2027 r. w sprawie
czasowego ograniczenia fi:nkcjonowania jednostek systemu oświaty w zwiękll z zapobiegariem,
przeciwdziałani em i zwa]czańem COVID- 19 (Dz. U.202lpoz,561 z późn. zm.), zNządzun, co następuje:

§1
Od dnia 19 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 202Ir. przedłuża się częściowo zawieszenie zajęć stacj onamych
dla Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

§2
Od 19 trrwietnia 2021r. do 25 kwietnia 202|r. w klasach Technikum oraz Branżowej SzkoĘ I Stopnia,
w odniesieniu do uczniów przystępujących odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zayłodzie i egzaminu zawodowego w sesji czerwiec - liptec 202lr. przy\łraca się częściowo prowadzenie
zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu w formie stacj onamej, w wybranych dniach tygodnia
w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo,
Pozostałę zajęcia z zakresu kształcenia zawodowe go orM ogólnokształcącego dla tych klas będą
prowadzone w trybie zdalnym zgodnie z obowiązującym planem lekcji z wykorzystaniem mętod i technik
kształcenia na odległość.
Załączniknr l do Zarządzen|a nr 76120201202l.

§3

W w/w czasie odblłva się prowńzenie zajęć z na,lki jazdy dla uczniów 3 klasy Branżowej Szkoły I Stopnia.

§4

Od 19 kwietnia 202Ir. do 25 kwietnia 2021r uczniowie III klas Branżowej Szkoły I Stopnia będący
młodocianymi pracownikami odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u pracodawcy nie
występują zdarzenia, które ze względu na aktualną s}tuację epidemiologiczną mogą zagrozlć zdrowiu
młodocianego pracownika.

§5

Uczniom, którzy ze względu na niepełnosprawność lub uczniom, którzy nie mają możliwości realizowania
zalęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość umożliwia się realizację tych zajęó
stacjonamie w szkolę lub zdalnie w szkole zgodlie z obowiązującym planem zajęó.

§6

i technik kształcenia na odległość według obowiązującego
miejsca pracy, z wyjątkiem nauczycieli prowadzących

§7

Wychowawcy klas zobligowani są do poinformowania uczniów i rodziców o zmianach w organizacji pracy

szkoły.
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Zajęcia realizolvane z wykorzystaniem metod
planu zajęć nie muszą być realizowane z
przpłrócone zajęcia w formie stacjonamej.

§8

Zarządzente wchodzi w życie z dniem podpisania.
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