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ZARZĄDZENIE NR 1712021

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej

w sprawie czasowego zawieszenia zzięćw Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaia Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej ze względu na sytuacię epidemiologiczną.

Na podstar,vie § 2.1 rozpoI,ządzenia, Miriistra lldukacji Narodowe.j i Sportu z dnia l3 gt-r-ldnia 202l r. rv spralłic czaso\\ego

ogratriczcnia funkc"jonor,vania .icdnostck systemu oświaty w związku z zapobicgarrictn. przecirvclziałaniem i zwa]czanicm

COVID-l9 (Dz,.U, z.20ż1 r. poz.230l)

zarząd,zam, co następuie :

§ 1. 1.Ze względu na aktualną sytr,rację epidcniologiczrrą. która lrrożc być zagrozelricll dla zdlorvia
uczniów w ol<resie od ż0.1ż.2021r. do 09.01.2022 r. zawicsza się prowadzcnic zajęć w Liccttl,t,l

Ogólnokształcącynr im. Mikołaj a Kopern i l<a rv ()strorvi M azow iecl<icj.

2, W okresie czasowęgo zawieszelia zajęć, o lltóryn nlo\,va w us1. 1. z,a_ięcia clla uczniór,v gą
prowadzonc z wvkorzystaniem metod i technik kształcenia na odlcglość, o których mowa w
przepisaclr rozporządz,enia Ministra lldLrkacji Narodowcj z dnia l3 grLldnia 2()21 r. rv sprawic
szczególrrych roz,wiązaLl w okresię czasowcgo ograniczcnia ftrnkcjtlllorvaIria jcdnostek syslemll
oświaty w związku z. z,apobleganiem. przeciwclziałanicl,1,1 i,l,walcz,aniem COVID-l9 (I)z, [J. poz.

230l ).

3. Zajęcia te prowadzol]e są w dniach:
- 20,21i 22 grudnia 202l r. według planu zajęc z 29 listopad a2021 r.

- 3,,4,5 i 7 sĘcznia 2022 r. wcdług planu zajęc z.3 slycr,nia2022 r.

4. Zajęcia, o których lnowa w ltst, 2 prowadzone są zgodnic z |łegulaminem określaiącym
organizację pracy szkoły w trybie zclalnym z wykorzystanicm mctocl i technik kształccnia na
odległość w okresie czasoweg() zawieszcnia za.ięć przez dyrcklora szkoly rv związku z
zapobiega niem, p rzecilvclziala niem i zw alczaniem C OVII)- 1 9.

5. W/w okresie pracowników Liccu1-1-1 Ogólnokształcącego im. Mikolaja Kopcrrril<a rł,()slrowi
Mazowieckiej obowiązuje l{egularnin, o którym lnowa w,ust.4 oraz Rcgulamin organizac,iizaięćw
czasie reżimu sanitarnego oraz zasacly przygotowania szkoły do pracy z lvyktlrzystaniem metod i
technik ksztalcenia na odległość.

6. Zajęcia uczniórv z llauczyciclcn wspomaga.|ącyrl oraz rewalidacyjnc prorł,adzolle są statjonal,nie.

§2. Zarządzenie podlega ogłoszcniu na st1,ot-tie internetowe.j lo.sekl,ctariatiDo1l.pl oraz na tabticy
ogłoszeń Liceunl Ogólnokształcącego im, Mikoła.|a Kopernika w Ostrowi Mazorvicckic.j.

§ 3. Zarządze nie wchodzi w zycie z clnienl podpisania.
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