
Ostrów Mazowiecka, dnia 23.10.2020 r. 
 

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 

im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika 

w Ostrowi Mazowieckiej ze względu na sytuację epidemiologiczną. 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia 

uczniów w okresie od 26.10.2020r. do odwołania zawiesza się prowadzenie  zajęć w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.  

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1,  zajęcia dla uczniów są 

prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w 

przepisach 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-19 (Dz. U. poz. 493). 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 prowadzone są zgodnie z Regulaminem określającym 

organizację pracy szkoły w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość w okresie czasowego zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, który stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

4. W/w okresie pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi 

Mazowieckiej obowiązuje Regulamin, o którym mowa w ust. 3 oraz Regulamin organizacji zajęć w 

czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość oraz Regulamin pracy zdalnej w Liceum Ogólnokształcącym 

im. Mikołaja Kopernika  w Ostrowi Mazowieckiej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia.                                   

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej lo.sekretariat@op.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
            Dyrektor 

Liceum Ogólnokształcącego 
   im. Mikołaja Kopernika  
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