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Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego wWołominie

z dnia 2 lutego 202Lr.

w sprawie= przedłużenią cząsowego ograniczenia funkcjonowąnia szkoły w zwiqzku
z zapobieganiem, przectwdziałaniem i zwalcząniem COVID-19

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Nauki z dnia 28 stycznia 202I r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwa|czaniem COVID-19,,
zarządzam co następuie:

§1
Od 18 stycznia do L4lutego 202tI LO im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie

pozostaje w zdalnym trybie nauczania. W mocy pozostają zasady funkcjonowania

szkoĘ określone w zarządzeniu8/2020/2021, z dnia 26 października 2020 roku,

1,- Wychowawcy klas na bieżąco przekazują dyrektorowi szkoły za
pośrednictwem dziennika elektronicznego pozyskane od rodziców uczniów

informacje o potrzebach i trudnościach związanych z dostępem uczniów klasy

do infrastruktury informatycznej w domu ucznia.

2, W razie konieczności użyczenia nauczycielom lub uczniom sprzętu

niezbędnego do organizacji zdalnego nauczania kierownik gospodarczy

I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie

przygotowuje niezbędne dokumenty, w tym umowę bezpłatnego użyczenia,

Umowa określa w szczególności specyfikac ję użyczonego sprzętu oraz zakres

odpowiedzialności osoby, która wypożycza sprzęt za jego stan techniczny i

wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem, Sprzęt może zostać użyczony

wyłącznie w celu i na czas realizacji w formie zdalnej.

3. Administrator systemów inform aty czny ch szkoły ma ob owią zek przy gotować

komputery do użyczenia do pracy zdalnej tak, aby nie było na nim żadnych

plików i oprogramowania mogącego naruszać przepisy o ochronie danych

os ob owych, przygotowaĆ sp rzęt i op ro gramowanie umozliwia jące r ealizacj ę z

ich wykorzystaniem zajęćzap|anowanych w okresie pracy zdalnej. Komputery



takie powinny pozostać w gotowości, aby mogły być użyczone w każdym

momencie, gdy zajdzie taka potrzeba.

4. Po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć nauczyciel lub rodzic ucznia ma

obowiązek niezwłocznie fnajpóźniej w ciągu 2 dni od zakończenia zajęć

w formie zdalnej) zwrócić użyczony sprzęt do szkoły w stanie technicznym,

w jakim go otrzymał, Ma też obowiązek wykasować z komputera

oprogramowanie i wszystkie pliki przez niego wgrane.

5, Nauczyciele prowadzą zdalne zajęcia edukacyjne ze szkoły, Indywidualne

przypadki pracy zdalnej muszą być uzgodnione wcześniej z dyrekcją szkoły.

Nauczyciel, który zgodnie z właściwymi przepisami, wnioskuje o pracę zdalną

świadczonapoza siedzibą szkoły, zobowiązany jest do podpisania stosownego

oświadczenia.

§2
Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoĘ określa Regulamin kształcenia na

odległość [nauczania zdalnego i hybrydowego] w I Liceum Ogólnokształcącym im.

Wacława Nałkowskiego w Wołominie,

§3
Nauczyciele maja możliwość ustalania konsultacji dla uczniów klas maturalnych.

Na terenie szkoły mogą się także odbywać testy sprawdzające poziom przygotowania

uczniów do egzaminu maturalnego.

§4
Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.
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