
LO.021. 8 .2020    

ZARZĄDZENIE NR  8 .2020/2021 

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 

im. Jana Pawła II w Nadarzynie 

z dnia 19 października 2020r. 

 

w sprawie ograniczenia realizacji zajęć stacjonarnych w Liceum Ogólnokształcącym  

im. Jana Pawła II w Nadarzynie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

 

na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 i poz. 

1830) 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam od 19 października 2020r. do odwołania ograniczenie funkcjonowania liceum, 

polegające na prowadzeniu zajęć w szkole w taki sposób, że część oddziałów realizuje zajęcia 

w szkole, a część zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

§ 2 

Ustalam następujące grupy oddziałów: 

2.1 Grupa I -   oddziały   I A B C 

2.2 Grupa II -  oddziały  II A B C 

2.3 Grupa III - oddziały  ID, IIG, IIH (klasy mistrzostwa sportowego) 

2.4 Grupa IV - oddziały  II D E F 

2.5 Grupa V -  oddziały  III A B C 

 

§ 3 

Poszczególne grupy oddziałów będą miały zajęcia prowadzone zdalnie, rotacyjnie zgodnie  

z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia: 

3.1 Grupy I-IV w wymiarze 2 tygodni 

3.2 Grupa V     w wymiarze 1 tygodnia 

 

§  4 

W danym terminie tylko jedna grupa oddziałów realizuje zajęcia w sposób zdalny a pozostałe 

oddziały mają zajęcia stacjonarne w szkole. 

 

 



§ 5 

Wszystkie zajęcia, zarówno stacjonarne oraz zdalne, są realizowane w czasie rzeczywistym, 

zgodnie z planem oraz rozkładem lekcji i przerw. 

 

§ 6 

Zajęcia zdalne realizowane są przez nauczycieli za pomocą aplikacji Google GSuite lub 

aplikacji Office 365 Teams. Nauczyciele z wyprzedzeniem informują uczniów, za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, w jakiej aplikacji będą prowadzić zajęcia. 

 

§ 7 

W przypadku zajęć realizowanych zdalnie, nauczyciele w dzienniku elektronicznym wpisują 

tematy zajęć wraz z adnotacją „zrealizowane GSuite” lub „zrealizowane Teams” oraz 

odznaczają frekwencję uczniów: „nz” lub „nb”. 

 

§ 8 

Dla oddziałów objętych nauczaniem zdalnym dodatkowe materiały do pracy i zadania 

domowe do sprawdzenia na ocenę nauczyciele przekazują uczniom w dniu prowadzenia zajęć 

poprzez e-dziennik Librus Synergia – zakładka „Zadania domowe” do godziny 16.00. 

Uczniowie mają obowiązek każdego dnia sprawdzić w dzienniku zakładkę „Zadania 

domowe” i realizować polecenia nauczyciela. 

 

§ 9 

Obecność uczniów na zajęciach zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej jest 

obowiązkowa. 

 

§ 10 

Nauczyciele prowadzą dokumentację nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 11 

Dla uczniów objętych nauczaniem zdalnym oraz ich rodziców ustala się termin konsultacji  

z nauczycielami uczącymi w każdą środę w godzinach 16.00-17.00 za pośrednictwem 

zakładki „Wiadomości” e-dziennika Librus. 

 

§ 12 

Wszystkie problemy dotyczące realizacji zdalnego nauczania uczniowie przekazują 

bezpośrednio do wychowawców klas za pomocą dziennika Librus. 

 

§ 13 

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

        Leszek Skrzypczak 

       Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego  

          im. Jana Pawła II w Nadarzynie 



 

            Załącznik nr 1 
             do Zarządzenia nr 8.2020/2021  

          Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 

   im. Jana Pawła II w Nadarzynie 

z dnia 19 października 2020r. 

 

 

 

Harmonogram zajęć realizowanych zdalnie dla oddziałów Liceum Ogólnokształcącego   

im. Jana Pawła II w Nadarzynie na okres od 19.10.2020r. do 15.01.2021r. (do ferii zimowych) 

 

Nr grupy Grupa oddziałów Termin zajęć realizowanych zdalnie 

I 1A, 1B, 1C 19.10.2020 – 30.10.2020 

II 2A, 2B, 2C 03.11.2020 – 13.11.2020 

III 1D, 2G, 2H 16.11.2020 – 27.11.2020 

IV 2D, 2E, 2F 30.11.2020 – 11.12.2020 

V 3A, 3B, 3C 14.12.2020 – 18.12.2020 

I 1A, 1B, 1C 04.01.2020 – 15.01.2020 

 

 

 

 

        

        Leszek Skrzypczak 

       Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego  

          im. Jana Pawła II w Nadarzynie 

 


