Zarządzenie Nr 2/2021/2022
Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie organizacji zdalnego nauczania

Na podstawie:
- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, ( Dz. U.
poz.493,530,564,781,872,891,952,1111,1394,1539,2047.2111,2314 i 2382 oraz 2021
poz.150,242,370,532,681,961,983,1343,1525,1743,2047)
- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. 2021 poz. 2177)
- KOMUNIKATU MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2021r.

Zarządzam:
§1
1. Zdalne nauczanie uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w okresie od
13 grudnia 2021 do 17 grudnia 2021 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną w szkole oraz
od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 r. na podstawie komunikatu Ministra Zdrowia o
zawieszeniu stacjonarnego funkcjonowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
2. W pierwszym z wymienionych okresów wskazani przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną uczniowie klas 1A, 1B, 1C, 1E, 2A, 2C, 3A, 3E, 3F, 3G podlegają
kwarantannie. Długość jej trwania uzależniona jest od terminu ostatniego kontaktu z
zakażonym nauczycielem.
3. W tym okresie uczniowie nie objęci kwarantanną mogą wziąć udział w zajęciach
stacjonarnych w ramach wirtualnej mobilności projektu Erasmus+ oraz zaplanowanych
zawodach i zajęciach sportowych.
4. W czasie przerwy świątecznej (23 grudnia – 31 grudnia 2021 r.) nie będą realizowane
stacjonarne zajęcia wychowawcze ani opiekuńcze.
5. 6 i 7 stycznia 2022 r. są również dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, przy czym w tym
ostatnim dniu uczniowie mają możliwość skorzystania ze zdalnych konsultacji z
nauczycielami.
§2
1. Nauczanie zdalne będzie prowadzone za pośrednictwem platformy TEAMS, tak jak w
poprzednich okresach ograniczenia funkcjonowania szkoły.
2. W celu sprawnego prowadzenia zajęć zdalnych wychowawcy klas dokonują ponownej analizy
możliwości sprzętowych uczniów niezbędnych do prowadzenia zajęć na odległość. W
uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość użyczenia uczniowi sprzętu szkolnego.
3. Tygodniowy zakres treści do zrealizowania w danym oddziale lub grupie międzyoddziałowej
uwzględnia lekcje zgodnie z obowiązującym dotąd planem zajęć.

4. Wszystkie lekcje odbywają się na zasadzie wideokonferencji w godzinach zaplanowanych dla
danego przedmiotu i trwają 30 minut. Pozostałe 15 minut przeznaczone są na samodzielne
ćwiczenia uczniów i indywidualne konsultacje z nauczycielem.
§3
1. Praca pedagoga szkolnego odbywa się stacjonarnie w umówionych wcześniej godzinach.
2. Praca biblioteki szkolnej zgodnie z harmonogramem odbywa się stacjonarnie.
§4
1. Podstawową formą kontaktu ze szkołą oraz źródłem bieżących informacji ważnych dla
nauczycieli, rodziców i uczniów jest dziennik elektroniczny.
2. Kontakt z administracją szkoły jest możliwy również telefonicznie lub osobiście w dni robocze
w godzinach 8:00 do 15:00.
§5
1. Niniejsze zarządzenie zostaje opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku
elektronicznym.
2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu wydania.

