
ZARZĄDZENIE  Nr  14/2020
DYREKTORA  I KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚWIĘTEJ RODZINY 

W SIEDLCACH
z dnia 16 paz
dziernika 2020 r.

w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkoły 
od dnia 17 października 2020 na czas nieoznaczony 

     Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2020 r.  w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389) oraz z uwzględnieniem zapisów § 18 ust. 2a,
2c,

zarządza się, co następuje:

§ 1.

         W związku z rozporządzeniem Rady Ministro
 w wprowadzam z dniem 17 paz
dziernika
2020 r., na czas nieoznaczony ograniczenie funkcjonowania szkoły. 

§ 2.

         Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

1. zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zdalnym; 
2. zajęcia rewalidacyjne i zajęcia specjalistyczne ustalone w IPET-ach lub ze wskazan
  w

opiniach polegają na przekazaniu rodzicom ucznio
 w materiało
 w koniecznych do ich re-
alizacji w warunkach domowych;

3. wszelkie koła zainteresowan
  i zajęcia dydaktyczno-wyro
 wnawcze ulegają zawieszeniu.
W ich miejsce nauczyciele zobowiązani są udostępnic
  czas uczniom na indywidualne
konsultacje;

4. lekcje i zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładem lekcji, obowiązującym w dniu przej-
s
cia na nauczanie zdalne;

5. w czasie prowadzenia zajęc
  dydaktycznych wszyscy nauczyciele pozostają w budynku
szkolnym i za pomocą szkolnego łącza internetowego prowadzą zajęcia zdalne.

§ 3.

     Polecam nauczycielom wprowadzenia zmian w wymaganiach edukacyjnych w zakresie:
1) wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w pracy zdalnej;
2) sposobu komunikowania uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;
3) sposobu potwierdzania obecnos
ci ucznio
 w na zajęciach zdalnego nauczania;
   Wprowadzone zapisy mają byc
 zgodne z regulacjami okres
 lonymi w statucie szkoły.

§ 4.

      W celu zapewnienia prawidłowej realizacji statutowych zadan
  szkoły, Dyrektor szkoły wy-
daje imienne polecenia słuz4bowe dla nauczycieli,  kto
 rych realizacja procesu dydaktycznego
jest utrudniona bądz
  niemoz4 liwa ze względu na formę nauczania na odległos
c
. Przydzielone



zadania prowadzone bezpos
rednio z uczniami lub na ich rzecz nauczyciel realizuje w ramach
obowiązującego go pensum.

   § 5.

     Zobowiązuje wychowawco
 w klas do przekazania rodzicom i uczniom „Regulaminu organi-
zacji pracy szkoły w systemie zdalnym od dnia 19.10.2020”, kto
 ry stanowi załącznik nr 1 do
zarządzenia. 

§ 6.

    Zarządzenie wchodzi w z4ycie z dniem podpisania tj. z dniem 16 paz
dziernika 2020 r. i podle-
ga ogłoszeniu drogą elektroniczną.  


