
Warszawa, dnia 27.11.2020 r.  

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie  

W sprawie nauczania zdalnego od dnia 30.11.2020r. 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,  

W związku z Rozporządzeniem zmieniającym Ministra Edukacji i Nauki z dn. 24 listopada 2020 r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. z 2020 poz. 2087), informuję,  iż mając na uwadze 

bezpieczeństwo i dobro społeczności szkolnej, zgodnie z rozporządzeniem wydłużony zostaje okres w jakim 

Zespół Szkół nr 33 pracuje w formie zdalnej do dnia 03.01.2021r. 

Uczniowie klas Technikum nr 6, Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 zgodnie z rozporządzeniem, mogą 

już uczestniczyć w zajęciach praktycznej nauki zawodu, zajęciach nauki jazdy kat. „B” (zajęcia praktyczne, 

pracownie, nauczanie modułowe, nauka jazdy samochodem) w miejscu ich prowadzenia (zajęcia  

u pracodawców, zajęcia na terenie szkoły, jazdy na placu manewrowym i w ruchu drogowym), w wymiarze 

nieprzekraczającym 10 godzin/tyg.  

Najważniejsze zasady uczestnictwa w zajęciach: 

1. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach praktycznej nauki zawodu, jeżeli są zdrowi i nie mają 

żadnych dodatkowych objawów chorobowych.  

2. W przypadku pogorszenia samopoczucia, bez względu na przyczynę, uczniowie mają obowiązek 

bezzwłocznie zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.  

3. Na wszystkich zajęciach praktycznych obowiązuje ścisły reżim sanitarny, uczniowie mają 

obowiązek zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk, zachowania dystansu społecznego.  

Ze względu na bezpieczeństwo społeczności szkolnej, proszę każdorazowo o informowanie wychowawców 

klas o przypadkach skierowania przez Sanepid na kwarantannę oraz o każdym przypadku pozytywnego 

wyniku testu na COVID – 19.  

Przypominam również o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w tym trudnym  

dla nas wszystkich okresie (maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego, unikanie 

zgromadzeń).  

Ze względu na dynamikę sytuacji epidemicznej, proszę o śledzenie komunikatów zamieszczanych  

na stronie internetowej szkoły i dzienniku elektronicznym Librus.   

Szczegółowe komunikaty w zakresie realizacji zajęć praktycznych zawodowych będą podawane 

Rodzicom i Uczniom  w dzienniku elektronicznym.  

Dziękuję za dotychczasową, wzorową komunikację ze strony Rodziców i Uczniów. 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie  


