ZARZĄDZENIE NR 1/2021
DYREKTORA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE
Z DNIA 15 STYCZNIA 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania CKZiU w Gnieźnie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19,
2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910
i 1378),
3. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1604),
oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym
środowisku zarządza się co następuje:
§1
1. Z dniem 18 stycznia 2021 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gnieźnie
wprowadza się w zakresie praktycznej nauki zawodu hybrydowy (łączony,
naprzemienny) tryb nauczania.
2. Branżowa Szkoła I Stopnia oraz zajęcia na kursach i konsultacjach dla młodocianych
pracowników z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywają się nadal
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. Szczegółowe warunki nauczania w miejscu prowadzenia zajęć określają „Regulamin
funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie w
roku szkolnym 2020/21 podczas epidemii COVID-19” (dostępny na stronie CKZiU)
oraz wytycznych GIS, MEiN oraz MZ.
4. Zajęcia zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi dla tej formy
nauki.
§2
1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor CKZiU informuje organ nadzoru
pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.
2. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest
służbowa poczta elektroniczna (MS Teams) i e-dziennik.
3. Odnotowywanie frekwencji uczniów w dzienniku odbywa się na podstawie ich
obecności na zajęciach zdalnych i stacjonarnych.
4. Prowadzący zajęcia powiadamiają uczniów i rodziców o wprowadzeniu i zasadach
pracy/nauczania hybrydowego od dnia 18 stycznia 2021 r.
5.
§3
1. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie hybrydowego trybu pracy szkoły pracują
zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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