
 

 

 

Komunikat  1/2022 z dnia 27.1.2021 
   

Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku w sprawie organizacji pracy szkoły od dnia  27 
stycznia 2022 roku w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  
 
1. W okresie od 27 stycznia  2022  r do 27 lutego 2022 r zajęcia szkolne prowadzimy  wg planu 

przygotowanego przez zespół nauczycieli odpowiedzialny za układanie planu zajęć przy udziale  
opiekunów semestrów  wspólnie z zespołem nauczycieli uczących na danych kierunkach zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w § 2 pkt 5 i 6 rozporządzeniu: 

 
Pkt 5 Od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. w przypadku szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dyrektor 
odpowiednio szkoły, placówki lub centrum może zorganizować:  
1) zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze 
nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo;  
2) praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie, w którym są realizowane te 
praktyki, nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą 
zagrozić zdrowiu uczniów.  
Pkt 6 Zajęcia, o których mowa w ust. 5 pkt 1, mogą być prowadzone również u pracodawców lub w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze 
względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.  
 
2. Zajęcia w Medycznej Szkole Policealne w II semestrze nauki  zostaną zorganizowane tak,  aby 

jednego dnia były wyłącznie zajęcia jednego rodzaju – albo praktyczne ( w wymiarze 
nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo) albo teoretyczne. Można również tak zorganizować 
zajęcia jednego dnia aby przerwa pomiędzy zajęciami odbywającymi się w szkole a zajęciami on-
line była na tyle długa aby słuchacze mogli wrócić do domu.  

3. Wszystkie zajęcia teoretyczne   odbywają się wg wytycznych zawartych § 3 rozporządzenia : 
 
W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone 
zgodnie z § 1 ust. 1, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
– Prawo oświatowe 
 
4.  Ograniczenie funkcjonowania, o którym mowa w pkt 1,2,i 3 , nie dotyczą semestrów,  w zakresie 

przygotowywania i przeprowadzania egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
 

5. Zajęcia  praktycznej nauki zawodu będą odbywać się u pracodawców  w szczególnie uzasadnionych 
przypadka zajęcia można prowadzić w innej formie po uzgodnieniu  z Kierownikiem Szkolenia 
Praktycznego. 

6. Wszystkie zajęcia dokumentujemy w elektronicznym dzienniku lekcyjnym – brak wpisów może 
spowodować nienaliczanie godzin ponadwymiarowych z uwagi na niemożność ich policzenia i 
skontrolowania z planem zajęć. 

 

 Z poważaniem Karol Małolepszy 
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