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Zarządzenie dyrektora nr 27/2021  z dnia 16.12.2021r. 

w sprawie organizacji zajęć na terenie szkoły 

W związku z Rozporządzeniem   Ministra  Edukacji i   Nauki   z dnia 13 grudnia 2021 r. ( Dz.U.poz.2301)  w sprawie czasowego ograniczenia 

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

zarządzam: 

1) Przejście na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Medycznej Szkole Policealnej                                    

im. K. Marcinkowskiego we wszystkich formach kształcenia w okresie od 20.XII.2021r. do 9.I 2022r. 

2) Realizację zajęć praktycznych (w wymiarze nie przekraczającym 16 godzin tygodniowo)  i praktyk zawodowych  na terenie szkoły 

lub u pracodawcy  w formie stacjonarnej. 

3)  W okresie od 20 grudnia   2021 r. do 22 grudnia  2021r. realizację zajęć z zakresu kształcenia praktycznego -z pracowni 

specjalistycznych -  na terenie szkoły według następującego harmonogramu: 

Kierunki dzienne: 

Kierunek Klasa Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Technik 

masażysta  

 

 II rok 

 

  Pracownia masażu- 8.00-

10.15 (3 godz.) 

Diag.i syst. ćw-10.20-11-

05. 

Pozostałe przedmioty- 

zdalnie 

  

Technik 

farmaceutyczny 

 II rok 

 

  Zajęcia zgodnie z planem   

Technik 

farmaceutyczny 

 III rok 

 

Zajęcia zgodnie z 

planem 

    

Technik usług 

kosmetycznych 

I rok   Zajęcia zgodnie z planem   

Technik usług 

kosmetycznych 

II rok Zajęcia zgodnie z 

planem 
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Higienistka 

stomatologiczna 

I rok   Pr. propedeutyki  

stomatologicznej- 8.00-

9.30 

Pozostałe przedmioty- 

zdalnie 

  

 

4) W okresie od 03 stycznia   2022 r. do 09 stycznia  2022r. realizację zajęć z zakresu kształcenia praktycznego -z pracowni 

specjalistycznych -  na terenie szkoły według następującego harmonogramu: 

Kierunki dzienne: 

Kierunek Klasa Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Technik 

masażysta  

 

 II rok 

 

  Pracownia masażu- 8.00-

10.15 (3 godz.) 

Diag.i syst. ćw-10.20-11-05. 

Pozostałe przedmioty- zdalnie 

  

Technik 

farmaceutyczny 

 I rok 

 

    Zajęcia zgodnie z planem 

Technik 

farmaceutyczny 

 II rok 

 

  Zajęcia zgodnie z planem   

Technik usług 

kosmetycznych 

I rok   Zajęcia zgodnie z planem   

Technik usług 

kosmetycznych 

II rok Zajęcia zgodnie z 

planem 
   Kosmetologia-8.00-8.45 

Pr. kosmetyki-8.5011.05 

WF- zdalnie 

Higienistka 

stomatologiczna 

I rok   Pr. propedeutyki  

stomatologicznej- 8.00-9.30 

Pozostałe przedmioty- zdalnie 
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Kierunki stacjonarne: 

Kierunek Klasa Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

Technik 

masażysta  

 II rok    Pr. masażu- 8.00-10.25 

Diag.i syst. ćw-10.30-

11.15 

Pozostałe przedmioty- 

zdalnie 

 

Higienistka 

stomatologiczna 

 I rok   Pr. prop. stomat.- gr.I-

zgodnie z planem 
 Pr. prop. stomat.- 

gr.II-zgodnie z planem 

Higienistka 

stomatologiczna 

 I rok- II semestr 

 

   Anatomia, fiz. i pat.- 

zdalnie 

 

15.30-17.45 – 

Pr. prom. zdr. j. ust. 

 

Higienistka 

stomatologiczna 

 I rok- III 

semestr 

 

   Prom. zdr. j. ust.-8.00-

10.15. 

Prac. prom. zdr. j. ust.- 
10.20-12.35 

Pozostałe przedmioty- 

zdalnie 

 

Opiekun 

medyczny 

I rok- I semestr    Pierwsza pomoc w zagr…- 

zdalnie 

Prac. zab. higienicznych-

12.00-15.30 

 

Kierunki  zaoczne: 

Kierunek Klasa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

Technik usług 

kosmetycznych 

I rok  Prac. kosmetyki  gr.  I i II- 

zgodnie z planem zjazdów 

Prac. kosmetyki  gr.  I i II- 

zgodnie z planem zjazdów 

 

 

Zajęcia odbywają się w warunkach z przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego. 

5) Zezwala się na organizowanie konsultacji indywidualnych lub grupowych w związku z egzaminami zawodowymi. 


