
UWAGA BARDZO WAŻNE !!!!!! 
 

W związku z rozporządzeniem  wydanym 04.11.2020 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 
„do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów i słuchaczy 

szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych 
(kursowych). 
 
Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych                                                

i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form 

pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra 

kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. 

Praktyki zawodowe                                                                                                           

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia 

realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego 

przedsiębiorstwa. Mogą być one także zaliczone na podstawie dotychczasowego 

doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu 

zawodowego. 

Praktyki zawodowe młodocianych pracowników                                                          

Do 29 listopada br. uczniowie Branżowych Szkół I stopnia będący młodocianymi 

pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.”                               

Departament Informacji i Promocji 

Ministerstwo Edukacji Narodowej   

 
W związku z powyższym w dalszym ciągu wstrzymane są zajęcia praktyczne                      

i praktyki zawodowe w formie stacjonarnej dla uczniów                                
Branżowej Szkoły I stopnia  i dla uczniów Technikum  !!!  

 
Uczniowie tych szkół do 29 listopada br.  

będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym !!! 
 

Termin rozpoczęcia praktyki klas  II TBS i III Tmi przesuwamy zgodnie z 
wcześniejszym komunikatem na wiosnę 2021 – kwiecień/maj 2021. 

Dotyczy to również klas II Tm i II Ti, które miały planowo rozpocząć praktykę        
od 23.11.2020r. 

Natomiast w przypadku klasy II Tfg, której trwająca już praktyka została 
wstrzymana - jeśli będzie poprawa sytuacji i nastąpi uwolnienie praktyk- 

kontynuacja tej praktyki nastąpi od 07.12.2020r. do 18.12.2020r.                                    
w przeciwnym razie praktyka będzie uznana za zakończoną. 

 
Dlatego  uczniowie  w/w  klas Technikum od poniedziałku 09.11.2020 

uczestniczą w nauczaniu zdalnym zgodnie z planem 
                                                                                         

https://www.gov.pl/web/edukacja


                                                                                     

„  Kształcenie zawodowe 

Nauczanie zdalne w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe również 

zostaje przedłużone do 29 listopada br.  

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów 

kształcenia zawodowego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć 

praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, 

w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia              

z wykorzystaniem tych metod i technik.  

Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej 

(styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje                           

w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć 

praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach,                      

w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu. 

Pozostałe zajęcia praktyczne powinny zostać uzupełnione w późniejszym terminie.” 

    

W związku z tym zapisem musimy od 09.11.2020 do 29.11.2020 dla uczniów 
ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej 
(styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie, stworzyć możliwość odbywania części zajęć 
praktycznych stacjonarnie w małych grupach rotacyjnie do 5 osób                     
w wymiarze do 10 godz. w tygodniu, przy  zachowaniu  rygorów   sanitarnych.  

 
Nauczyciele uczący w tych klasach proszeni są o przygotowanie harmonogramu spotkań                    

z uczniami z zachowaniem powyższych zasad i przekazanie Dyrektorowi w celu 
wprowadzenia korekty w planie – w czasie prowadzenia zajęć w klasach IV nauczyciele 
ograniczają   liczbę godzin w klasach pozostałych nie wymagających przygotowania do 
egzaminów zawodowych  - dla uczniów klas pozostałych przekazują w tym czasie tylko 

materiały do opracowania zagadnień   
  

Dotyczy to tylko uczniów klasy IV TMI : 
-  Technik informatyk                    kw  EE.09 
-  Technik mechatronik                 kw  EE.21 

Ponieważ tylko te kwalifikacje zdawane są w części praktycznej w wersji DK                  
i wymagają przećwiczenia na stanowisku komputerowym zadań 

praktycznych. 
 

Pozostałe klasy IV zdają egzaminy w kwalifikacjach występujących w wersji 
D- dokumentacja na papierowych arkuszach,  

co mogą bez przeszkód ćwiczyć w systemie pracy- nauki zdalnej. 
 

                                                       Kierownik Szkolenia Praktycznego 
ZS nr 2 im Stefana Roweckiego „GROTA” w Jędrzejowie 

                                                            mgr niż.Tomasz Wojtachnio 


