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Zarządzenie nr 16/2019/20
z dnia 16 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany terminów praktyk oraz zmiany terminów dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/20
Na podstawie § 4 ust. 1 oraz § 11i ust. 1 pkt 3, pkt 4 i ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z dnia 20.03.2020 r. ze zm.) zarządza się, co
następuje:
§ 1.
Praktyki zawodowe uczniów klas 3a, 3b i 3c technikum zaplanowane do realizacji w okresie,
w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły realizuje się do końca
roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych. W przypadku realizacji
praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów
odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej
nauki zawodu.
§ 2.
1. W związku ze zmianą harmonogramu przeprowadzenia w roku szkolnym 2019/2020
egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostają
przesunięte terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalone
zarządzeniem nr 8/2019/20 z dnia 27 września 2019 r. w § 1. ust. 1 pkt 4, 5, 6 i 8 tj.:
4 maja2020 r.; 5 maja 2020 r.; 6 maja 2020 r. oraz 23 czerwca 2020 r.
2. Termin dni wolnych, o którym mowa w ust. 1 zostanie podany nie później niż na 14 dni
przed terminem pierwszego egzaminu, po ogłoszeniu przez Dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej komunikatu w sprawie zmiany harmonogramu
przeprowadzania w roku szkolnym 2019/2020 egzaminu maturalnego
i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
§ 3.
W okresie wymienionym w § 1 i § 2 ust. 1 uczniowie realizują program nauczania zgodnie
z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych.
§ 4.
Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o zmianach w organizacji roku szkolnego wynikających z niniejszego zarządzenia.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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