ZARZĄDZENIE NR 19/2021
Dyrektora
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
z dnia 31.05.2021r.
w sprawie nauczania
w Policealnej Szkole Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2021r., poz. 982)
ustala się co następuje:

§ 1.
Wprowadza się w Policealnej Szkole Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy w
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy nauczanie w warunkach
stacjonarnych w szkole od dnia 31 maja 2021r. do dnia 25 czerwca 2021r. zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2021r., poz. 982).
§ 2.
Zajęcia praktyczne od dnia 31 maja 2021r. do dnia 25 czerwca 2021r. będą odbywały się w
pracowniach szkolnych zgodnie z harmonogramem zjazdów i planem zajęć.
W przypadku zawodu Technik sterylizacji medycznej zajęcia praktyczne realizowane w
ramach przedmiotu Wykonywanie dekontaminacji medycznej będą odbywały się w
Centralnej Sterylizatornii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach pod ścisłym
nadzorem nauczyciela pana Tomasza Bieleckiego oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego a
także wszelkich zasad bezpieczeństwa (na podstawie zawartej umowy nr 1ITSM/20-21/2020)

§ 3.
Z uwagi na odbywające się w szkole egzaminy zawodowe zajęcia w dniach 11 – 12 -13
czerwca 2021r. będą realizowane zdalnie z wykorzystaniem szkolnej platformy edukacyjnej
Moodle i innych możliwych środków komunikacji.

§ 4.
Nauczyciele prowadzą kształcenie zdalne w dniach 11 – 12 – 13 czerwca 2021r. w warunkach
stacjonarnych w szkole, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w związku z koniecznością
stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju
lub z domu (w szczególnych wypadkach za zgodą Dyrektora) zgodnie z planem zajęć lub/i
harmonogramem zjazdów.

§ 5.
Dyrektor na bieżąco wdraża wszelkie wytyczne Ministra Edukacji i Nauki, Kuratorium
Oświaty w Kielcach, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.
Dyrektor w trybie natychmiastowym podejmuje określone działania służące ochronie zdrowia
oraz mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom szkoły oraz uczniom i
słuchaczom.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2021r.
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