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Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania 
przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w 
określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej 
sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć 
stacjonarnie w zajęciach z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia 
praktyczne i praktyki zawodowe). Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu 
szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia. 

 

Placówki wychowania przedszkolnego 

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Zajęcia sportowe w szkołach 

Od poniedziałku, 19 kwietnia 2021 r. będzie możliwość prowadzenia zajęć sportowych 
realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego w miejscu ich prowadzenia 
lub zdalnie – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia sportowego wynika 
możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik. 

Dotyczy to następujących szkół: podstawowych sportowych, mistrzostwa sportowego,                         
z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego, ponadpodstawowych 
sportowych, ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych                         
w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego                 
w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych. 
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Zasady kształcenia praktycznego dla zdających egzaminy                             
w kształceniu zawodowym 

Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu 
zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-
lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne       
i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Przy zachowaniu zasad właściwych 
dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu                     
u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych 
uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone (również u pracodawców lub w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych) w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w 
wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy 
to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz 
placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach 
kształcenia zawodowego lub ustawicznego. 

Utrzymane zostały przepisy dotyczące praktyk zawodowych dla uczniów klas i semestrów 
programowo najwyższych kształcących się w zawodach morskich oraz praktycznej nauki 
zawodu (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) w szkołach kształcących w zawodzie 
technik pożarnictwa.                            

Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia 

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą 
odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują 
zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich 
zdrowiu. 

Pozostałe szkoły i placówki        

W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w 
funkcjonowaniu do 25 kwietnia br. 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  
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UWAGA BARDZO WAŻNE !!!!!! 
 
W związku z rozporządzeniem  wydanym  15.04.2021   przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  

Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu 
zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-
lipiec br., będą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne)        
stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia ( CKZ lub Pracownie zawodowe do części praktycznej 
w Szkole), przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.  

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie 
praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.       

Dlatego też 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych 
uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone (również u pracodawców lub w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych) w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w 
wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.  

W związku z tym 

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi 
pracownikami, będą od poniedziałku, 19 kwietnia odbywać zajęcia praktyczne 
u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze 
względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu. 

Pozostałe zajęcia w szkole 
 
Pozostałe zajęcia w szkole – dla uczniów z pozostałych klas zarówno w części 
teoretycznej jak i w części praktycznej zajęcia będą nadal prowadzone przy 
zachowaniu dotychczasowych obostrzeń w funkcjonowaniu – Oznacza to, że 
uczniowie z pozostałych klas będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym                      
do 25 kwietnia br. 
 

Praktyki zawodowe klas technikum   

Praktyki zawodowe  klas technikum  zaplanowane do realizacji na chwilę 

obecną są dalej wstrzymane i będą mogły być realizowane  według 

zmodyfikowanego Harmonogramu pod warunkiem zniesienia obostrzeń –                  

w przeciwnym razie Harmonogram Praktyk ulegnie kolejnej modyfikacji                       

i zostaną one przesunięte na okres wakacji. 

Pozdrawiam  
Kierownik Szkolenia Praktycznego 

Tomasz Wojtachnio 

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

