
ZARZĄDZENIE Nr  9/2020/2021 

z dnia 6 listopada  2020 r.  

Dyrektora XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie 

W związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Nauki  z dnia 5 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19  zarządzam, co 

następuje: 

       § 1 

 w dniach 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. kontynuujemy edukację zdalną wyłącznie 

przy wykorzystaniu bezpłatnej platformy MS Teams. 

 lekcje on-line na w/w platformie odbywają się zgodnie z dotychczasowym tygodniowym 

planem lekcji. 

§ 2 

Dopuszczam możliwość prowadzenia lekcji on-line przez nauczycieli z miejsca zamieszkania, pod 

warunkiem dostępność odpowiedniego sprzętu komputerowego z kamerką internetową oraz dostępność 

dobrej jakości łącza internetowego, które pozwoli na skuteczne prowadzenie edukacji zdalnej w czasie 

rzeczywistym. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród 

pracowników na terenie placówki. 

§ 3 

Dla uczniów, którzy ze względów na warunki domowe (np. brak odpowiedniego sprzętu 

komputerowego czy dobrej jakości łącza internetowego) zostanie zorganizowana edukacja zdalna w 

szkole (z wykorzystaniem komputerów i sprzętu znajdującego się w placówce). Wychowawcy klas 

zobowiązani są niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły o potrzebie zorganizowania takich zajęć 

dla poszczególnych uczniów w klasach. 

§ 4 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych szkoła umożliwia uczniom klas maturalnych konsultacje 

indywidualne lub w małych grupach do max. 5 osób. Za organizację konsultacji odpowiada nauczyciel. 

Przypominam o zachowaniu odpowiednich środków ochrony osobistej i zapewnieniu odpowiedniego 

dystansu społecznego. 

§ 5 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy przeprowadzenie olimpiad, turniejów i 

konkursów na terenie szkoły  zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego tj. dystans społeczny i 

środki ochrony osobistej. 

§ 6 

Zebrania z rodzicami w dniu 12 listopada 2020 r. odbędą się o godz. 17.00 w formie zdalnej na 

platformie MS Teams, poprzez założone konta uczniowskie. Wychowawcy w kalendarzu utworzą 

spotkanie dla odpowiednich swoich klas. 

 



Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada  2020 r. z mocą obowiązującą do odwołania, 

jednocześnie traci moc zarządzenie dyrektora szkoły z dnia 19 października 2020 r. 

 

 

 

 

 
 

 

 


