Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie
w związku z wystąpieniem epidemii COVID -19 od 17.10.2020

W związku z wprowadzeniem nowych wytycznych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
związanych z żółtą strefą bezpieczeństwa, od dnia 17.10.2020 będą obowiązywały następujące
zasady edukacji w CKS.

1.

Przedszkole Szmaragdowe - funkcjonuje jak dotychczas - bez zmian.

2.

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 wraz z grupami przedszkolnymi Delfiny
i Morsy - bez zmian (zajęcia dodatkowe: język obcy, tańce i robotyka - odbywają
się).

3.

Stołówka szkolna - przygotowuje posiłki dla wszystkich grup przedszkolnych
i oddziałów szkolnych uczących się w trybie stacjonarnym.

4.

Czytelnia i biblioteka - dostępna wyłącznie dla uczniów uczących się w trybie
stacjonarnym.

5.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi od 19 października 2020
pracuje w trybie hybrydowym.
w tygodniu 43 (od 19.10.2020 do 23.10.2020) edukację stacjonarną maja
wszystkie klasy drugie czyli: 2W + 2X + 2M + 2S
w tygodniu 43 (od 19.10.2020 do 23.10.2020) edukację zdalną mają klasy
pierwsze: 1M + 1S, oraz klasy trzecie: 3X + 3W.
w tygodniu 44 (od 26.10.2020 do 30.10.2020) nastąpi zamiana: wszystkie klasy
drugie przechodzą na edukację zdalną a klasy pierwsze i trzecie na edukację
stacjonarną.
w 45 tygodniu - jak w tygodniu 43 i tak dalej z tygodniową rotacją.

6.

Jeżeli sytuacja się nie zmieni, to ten system będzie obowiązywał do odwołania.

7.

Zajęcia treningowe oddziałów, które w danym tygodniu uczą się stacjonarnie,
odbywają się zgodnie z planem lekcji, na obiektach CKS-u, na przystani KS
Wiskordu (kajakarze), na boisku przy ul. Pomarańczowej (piłka nożna).

8.

Zajęcia treningowe przy ul. Twardowskiego i ul.Wąskiej zostają zawieszone do
odwołania.

9.

Zajęcia treningowe oddziałów sportowych, które w danym tygodniu uczą się
w trybie zdalnym, odbywają się wstępnie w godzinach 6.00 - 7.45 lub 17.00 - 21.00,
wg harmonogramu dla klas sportowych ,,hybrydowych”.
Procedury wchodzą w życie z dniem 16.10.2020
Maciej Parobczy Dyrektor CKS

