DYREKTOR
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W ANDRYCHOWIE

ZARZĄDZENIE NR 2 / 2022
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Andrychowie z dnia 26.01.2022 r.
w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych oraz organizacji pracy szkoły podczas
zawieszenia zajęć stacjonarnych
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zawieszam zajęcia stacjonarne od 31.01.2022 do 27.02.2022 r.
§ 2.
Nauczyciele realizują w tym czasie zajęcia na odległość za pomocą metod i technik
kształcenia na odległość według przydziału obowiązków oraz planu lekcji.
§ 3.
Każda lekcja odbywa się przy pomocy aplikacji Meet i trwa 45 minut, z czego 30 min. należy
przeznaczyć na zajęcia z nauczycielem online a pozostałe 15 min. na samodzielną pracę
ucznia (rozwiązanie zadania, uzupełnienie notatki, zapoznanie się z materiałem do lekcji).
W przypadku przedmiotów maturalnych w klasach III po gimn. lekcje online
z nauczycielem mogą trwać 45 min.
§ 4.
W wyjątkowych przypadkach (np. zakłócenia w dostawie Internetu) nauczyciel może
przesłać uczniom materiał do samodzielnej pracy, nie łącząc się z nimi online. O każdym
takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
§ 5.
W tym czasie stacjonarnie pracuje sekretariat szkoły, biblioteka szkolna,
pedagog i psycholog.
§ 6.
Nauczyciele mogą stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego na terenie szkoły
prowadzić koła przedmiotowe, zajęcia rewalidacyjne oraz konsultacje indywidualne lub
w grupach z klasami maturalnymi z przedmiotów maturalnych. O terminie prowadzenia
konsultacji oraz o liczebności grupy biorącej w nich udział nauczyciele informują dyrektora
szkoły.

§ 7.
Na terenie szkoły mogą odbywać się konkursy przedmiotowe z zachowaniem reżimu
sanitarnego. O przeprowadzaniu takich konkursów nauczyciele organizujący je informują
dyrektora szkoły.
§ 8.
Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły są zobowiązane stosować reżim sanitarny
(dezynfekcja rąk, obowiązkowe maseczki).
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 31.01.2022 r.

