Zarządzenie Nr 11 z dnia 9 listopada 2020 r.
Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

1. Na podstawie Art. 68. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U.2020.910 t. j. z dnia 2020.05.22) w związku z rozporządzeniem Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1960),
przedłużam okres zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów i słuchaczy szkół
ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych funkcjonujących w Zespole
Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim i zarządzam, co
następuje:
2. Podtrzymuję zawieszenie realizacji praktyki zawodowej dla klasy T3a oraz odwołuję
realizację praktyki zawodowej dla klasy T3b we wcześniej planowanym terminie od
16.11.2020 do 11.12.2020 (4 tygodnie). W tym czasie uczniowie obu klas trzecich
Technikum Nr 4 realizują naukę zdalną zgodnie z planem lekcji.
3. Młodociani pracownicy, będący uczniami Branżowej Szkoły I stopnia Nr 4 do 29
listopada 2020 r. są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy (art. 15f specustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19).
4. Uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum w kresie od 16 do 29 listopada będą
odbywali praktyczne kształcenie w trybie stacjonarnym. Zajęcia powinny być
realizowane z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a także wytycznych Ministerstwa
Zdrowia, GIS oraz MEN. Szczegółowe terminy zostaną podane do wiadomości
komunikatem.
5. Pozostali uczniowie szkoły branżowej oraz technikum nie wymienieni w ustępach. 4 i
5 odbywają do 29 listopada zajęcia praktyczne w trybie zdalnym.
6. Uczniowie klas IV technikum od 16 do 29 listopada mogą odbywać konsultacje
indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z
przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego, z
uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów
wynikających ze stanu epidemii. Szczegółowe terminy konsultacji zostaną podane do
wiadomości. Szczegółowe terminy zostaną podane do wiadomości komunikatem.
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