Zarządzenie Nr 3 2020/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Policealnych w Kołobrzegu
z dnia 16 października 2020r.,
w sprawie wprowadzenia ograniczenia w części realizację zajęć dydaktycznych,
w trybie mieszanym obowiązujących w Zespole Szkół Policealnych w Kołobrzegu
w czasie epidemii od 19 października 2020r.,
ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz ogłoszenia strefy żółtej na terenie kraju.
Na podstawie:
 art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz.
910i 1378),
 rozporządzenie MEN z dnia 16 października 2020r., zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia
2020r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r poz.1389)
 wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., wydane na podstawie
art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.
59 ze zm.) - dalej u.p.i.s.,
 zalecenia z dnia 12.08.2020 r. wydane przez Ministra Edukacji Narodowe i Głównego Inspektora
Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej,
wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 u.p.i.s.
 Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkół Policealnych w Kołobrzegu nr 26 2019/2020 z dnia 27 sierpnia 2020r.,
w sprawie Procedur bezpieczeństwa

§1
1. Dyrektor Zespołu Szkół Policealnych w Kołobrzegu wprowadza z dniem 19 października
2020r., zajęcia na wszystkich kierunkach w trybie mieszanym (hybrydowym) z zachowaniem
wszystkich Procedury Bezpieczeństwa uwzględnionych w zarządzeniu nr 26 2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Policealnych w Kołobrzegu z dnia 27 sierpnia 2020r.
2. Wszyscy nauczyciele pracują w maseczkach – przyłbicach, w pełnym reżimie sanitarnym z
zachowaniem odległości. Zalecana jest praca w rękawiczkach.
§2
1. Harmonogram organizacyjny dla kierunków zaocznych – TUK – OM – TSM – OD
wygląda następująco:
1) Wszystkie kierunki zaoczne mające zajęcia w piątek i w sobotę – pracują naprzemiennie
wg planu zajęć lekcyjnych, co drugi tydzień.
2) Zajęcia teoretyczne - słuchacze zajmują jedną salę dydaktyczną – nauczyciel dochodzi do
oddziału.
3) Zajęcia praktyczne nauczyciel prowadzi w pracowniach – uwzględniając pokaz
bezkontaktowy. Nauczyciel wprowadza reżim odległości.
4) Nauczyciele zawodu dodatkowo przekazują treści teoretyczne dla słuchaczy do pobrania
na pocztę oddziałową email, w celu wsparcia procesu nauczania.
§3
1. Harmonogram organizacyjny dla kierunków stacjonarnych – TM – HS
wygląda następująco:
1) Wszystkie kierunki stacjonarne mające zajęcia od poniedziałku do piątku – pracują
naprzemiennie wg planu zajęć lekcyjnych; zmiana ranna i zmiana popołudniowa.

1. Zajęcia teoretyczne - słuchacze zajmują jedną salę dydaktyczną – nauczyciel dochodzi do
oddziału.
2. Zajęcia praktyczne nauczyciel prowadzi w pracowniach – uwzględniając pokaz
bezkontaktowy. Nauczyciel wprowadza reżim odległości.
3. Oddział TM nie uczęszcza na zajęcia praktyczne do Uzdrowisk i Sanatorium SAN do dnia
10 listopada 2020r. – realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość.
4. Nauczyciele zawodu dodatkowo przekazują treści teoretyczne dla słuchaczy do pobrania
na pocztę oddziałową email, w celu wsparcia procesu nauczania.
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§4
1. Bursa Międzyszkolna pracuje w trybie normalnym od niedzieli do piątku. Ograniczenie
funkcjonowania szkół nie dotyczy bursy.
2. Polecam ścisły kontakt z rodzicami wychowanków i szkołami macierzystymi.
3. Zalecam pełne wsparcie wychowankom ze strony kadry wychowawców, w tym trudnym
okresie dla nas wszystkich.
4. Jeżeli szkoła macierzysta wychowanka jest na zdalnym nauczaniu – uczeń może pozostać
w bursie i tu odbywać zdalne nauczanie.
§5
Personel administracji i obsługi powinien ograniczyć do minimum kontakt ze słuchaczami w
szkole i wychowankami w bursie.
Pracownicy administracji winni jak najczęściej wietrzyć swoje gabinety oraz jak najczęściej
myć i odkażać ręce.
Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także
obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku gdy na terenie powiatu zaistnieją warunki ogłoszenia strefy czerwonej,
Dyrektor Zespołu Szkół Policealnych w Kołobrzegu niezwłocznie wprowadzi dodatkowe
rozwiązania organizacyjne oraz wdroży dodatkowe wymogi związane z ochroną osobistą
pracowników , słuchaczy i wychowanków.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2020r.
Dyrektor
Zespołu Szkół Policealnych
w Kołobrzegu
mgr Grażyna Bohdziewicz
Do wiadomości:
1. Kierownik gospodarczy i podlegli pracownicy
2. Kierownik bursy i podlegli wychowawcy
3. Nauczyciele – wiadomość mail
4. Sekretarz szkoły
5. Główny księgowy
6. Pracownik ds. kadr i płac
7. Wychowankowie i ich rodzice
8. Słuchacze
9. Zarządzenie podano do ogólnej wiadomości na stronie www.zsp.kolobrzeg.pl, na tablicy ogłoszeń w szkole i w bursie., przesłano email
pracownikom szkoły oraz umieszczono na facebooku szkoły i bursy.

