
Zarządzenie nr 11/2021/2022
Dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich w Legionowie

z dnia 5 grudnia 2021 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w formie stacjonarnej

dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego
i Salezjańskiej Szkoły Podstawowej z wyjątkiem klas edukacji wczesnoszkolnej

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia
2002 r.  w   sprawie   bezpieczeństwa   i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach
i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego oraz
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym w Salezjańskim
Liceum  Ogólnokształcącym  im.  św.  Jana  Bosko  oraz w Salezjańskiej Szkole Podstawowej
w Legionowie, z wyjątkiem klas edukacji wczesnoszkolnej, od 6 do 10 grudnia 2021 roku,
ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów
wyżej wymienionych szkół oraz brak możliwości pełnego wywiązania się z zadań
edukacyjnych   i  wychowawczych  z  powodu  licznych  absencji  personelu  pedagogicznego
i administracyjnego.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, szkoły pracują
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pomocą Classroom.

1)  Podstawowe zasady pracy z wykorzystaniem Classroom dla uczniów objętych
kwarantanną i uczących się w trybie zdalnym: 

a.  udział w zajęciach jest obowiązkowy, 
b.  lekcje on-line trwają 45 min.  (w klasach I-III SSP mogą trwać od 30  do 45
minut),
c. uczeń biorący udział w zajęciach on-line włącza kamerkę i jest widoczny dla

nauczyciela (w ten sposób potwierdza swoją obecność), 
d.  nauczyciel potwierdza obecność takiego ucznia w e-dzienniku wpisując

NO,  natomiast nieobecność wpisując  nb, 
e.  nieobecność ucznia należy usprawiedliwić na normalnych zasadach, 
f.  uczniowie w pełni podlegają szkolnym zasadom oceniania,
g.  nauczyciel decyduje o formie sprawdzenia wiedzy ucznia. 

§ 2.

Klasa  IIIA  SSP  pracuje  według  powyższych  zasad  do  dnia  zakończenia  kwarantanny,
czyli  do  6 grudnia  włącznie.  Następnego  dnia  wróci  do  nauki  stacjonarnej  w budynku
szkoły.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wydał dyrektor ZSS – ks. Krzysztof Pawlukowski


