
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 

DYREKTORA SZKOŁY POLICEALNEJ - MEDYCZNEGO STUDIUM 

ZAWODOWEGO IM. WŁADYSŁAWY SZOC W CHEŁMIE 

Z DNIA  16 kwietnia 2021r. 

 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  

Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

od dnia 19 kwietnia 2021 roku do dnia 25 kwietnia 2021r.  

 

 

Podstawa prawna:  
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021r. (Dz.U.2021.701) 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

 

zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

W okresie od dnia 19 kwietnia 2021roku do dnia 25 kwietnia 2021r., przedłuża się w 

Szkole Policealnej - Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie  

nauczanie zdalne. 

 

§ 2 

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym będą realizowane z wykorzystaniem technik 

i metod kształcenia na odległość.  

 

§ 3 

1. Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym - zajęcia praktyczne (w pracowniach 

szkolnych  i u pracodawców) w liczbie 16 godzin tygodniowo dla kierunków kształcenia:  

a) technik masażysta II rok,  

b) terapeuta zajęciowy II rok, 

c)  higienistka stomatologiczna II rok,  

d) opiekun medyczny II semestr,  

e) technik sterylizacji medycznej II semestr,  

f) technik usług kosmetycznych II rok   

będą realizowane  stacjonarnie.  

2. Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym - zajęcia praktyczne dla kierunków 

kształcenia: 

a) technik masażysta I rok, 

b) opiekun medyczny I semestr,  

c) technik usług kosmetycznych I rok   

będą realizowane zdalnie.  

3. Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym realizowane u pracodawców oraz  

w pracowniach szkolnych odbywają się z zachowaniem obowiązujących procedur 

p/epidemicznych COVID-19.  



4. Wynikające ze szkolnych planów nauczania pozostałe godziny zajęć w kształceniu 

zawodowym praktycznym, będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod 

kształcenia na odległość.  

 

§ 4 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z planem zajęć lekcyjnych dostępnym na stronie 

www.medyki-chelm.pl obowiązujący od dnia 19 kwietnia 2021roku. 

 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2021r.  

 

/-/ 

Małgorzata Szyszkowska 

……………………………… 
Podpis dyrektora  

http://www.medyki-chelm.pl/

