Zarządzenie 1/2021
Zgodnie z § 2b ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm.)
od dnia 18.01.2021 roku do 31.01.2021 roku ogranicza się funkcjonowanie szkół artystycznych, które
polega na zorganizowaniu zajęć ogólnokształcących i artystycznych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub w inny sposób, ustalony przez dyrektora szkoły.
W związku z powyższym, w okresie od 18. 01. 2021 r. do 31.01.2021 r. w Zespole Szkół Plastycznych
w Tarnowie przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty artystyczne, z wyłączeniem meblarstwa
artystycznego i tkaniny artystycznej, będą nauczane zdalnie z wykorzystaniem narzędzi Microsoft
Office 365.
Zajęcia z zakresu specjalizacji: meblarstwa artystycznego we wszystkich klasach oraz tkaniny
artystycznej we wszystkich klasach oprócz klas maturalnych, ze względu na ich specyfikę, będą
realizowane stacjonarnie na terenie szkoły. Zajęcia z tkaniny artystycznej w klasach dyplomowych,
będą realizowane hybrydowo - w formie stacjonarnej odbędą się w terminach poniżej podanych:




w klasie 6 OSSP w dniach: 19.01.2021 r.,
w klasach 4A i 4B w dniach: 22.01.2021 r.,
nauczanie indywidualne z zakresu tkaniny artystycznej uczennicy klasy 6 OSSP
w dniach: 18.01.2021 r.

Wszystkie zajęcia realizowane zdalnie odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Dla
wszystkich uczniów uczestniczących w tym dniu w zajęciach stacjonarnych na terenie szkoły będą
udostępnione stanowiska komputerowe umożliwiające udział w pozostałych lekcjach realizowanych
w trybie zdalnym. Młodzież proszona jest o przynoszenie ze sobą słuchawek.
Przypominamy, że:
 na terenie szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego,
 uczniowie mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich lekcjach, zarówno zdalnych, jak
i stacjonarnych, zgodnie z ustalonym planem lekcji.
Pedagog szkolny i bibliotekarz pracować będą w trybie stacjonarnym, w tym sprawować opiekę nad
uczniami uczestniczącymi w lekcjach zdalnych na terenie szkoły według ustalonego harmonogramu.
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Janusz Jędrzejczyk
dyrektor
Zespołu Szkół Plastycznych
w Tarnowie

