
Uwaga! Komunikat dyrektora I LO w Zielonej Górze z dnia 16.10.2020r. 

 

W związku z pandemią i zaliczeniem Zielonej Góry do tzw. „strefy żółtej”, rząd ogłosił nowe 

zasady bezpieczeństwa zgodnie z którymi w szkołach ponadpodstawowych obowiązuje 

nauczanie hybrydowe, celem tego prewencyjnego działania jest zapobieganie rozszerzaniu się 

pandemii corona virusa. Podjęta przez dyrektora I LO decyzja ma zapewnić dystans 

społeczny, w szczególności w salach lekcyjnych i w przestrzeniach wspólnych szkoły. 

Na tej podstawie dyrektor I LO podejmuje decyzję o nauczaniu hybrydowym: 

1. Klasy II i klasy III B, III D, III E zgodnie z komunikatem z 8.10. 2020 r 

pozostają na zdalnym nauczaniu do 23.10. 2020 r . 

2. Od 19.10.2020- do 23.10. 2020 r klasy I oraz klasy III A, III C, III F zostają  

podzielone na pół od nr 1 do połowy listy klasy i zaczynają naukę stacjonarną , 

pozostała część klasy ma naukę zdalną. Uczniowie pozostający w domu  łączą 

się z nauczycielem i pozostałą częścią klasy w czasie rzeczywistym,  zgodnie                 

z planem lekcji  oraz zastępstw poprzez platformę  Teams i w ten sposób 

uczestniczą w zajęciach dydaktycznych. Od 26.10. 2020 r do 30.10. 2020 r 

(czyli w kolejnym tygodniu) część klasy, która uczyła się stacjonarnie, 

przechodzi na nauczanie zdalne, zaś część klasy ucząca się zdalnie, przechodzi 

na naukę stacjonarną. Zmiany odbywają się co tydzień, aż do ogłoszenia  

zakończenia nauczania hybrydowego, czyli wyjścia Zielonej Góry ze strefy 

żółtej. 

3. Po terminie zakończenia zdalnego nauczania klas wymienionych w punkcie 1, 

czyli od 26.10. 2020 r nauczanie opisane w punkcie 2 rozpoczyna się także                  

dla klas II oraz III B, III D, III E. 

4. Wszystkie uwagi, pytania dotyczące nauczania hybrydowego proszę kierować 

do wychowawców poprzez dziennik szkolny lub na maila szkoły 

liceum@jedynka.zgora.pl 

5. W szkole będą odbywały się stacjonarnie zajęcia dodatkowe i konsultacje 

indywidualne nauczycieli zgodnie z harmonogramem zamieszczonym                           

na stronie I LO (zakładka uczniowie). Prosimy o sprawdzanie zastępstw,                         

by upewnić się, że nauczyciel prowadzący wymienione zajęcia jest obecny                      

w szkole. 

mailto:liceum@jedynka.zgora.pl


6. Przypominamy również, że w szkole pozostają dostępni specjaliści Szkolnego 

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, którzy w razie potrzeby 

gotowi są udzielić niezbędnej pomocy. W szczególności zachęcamy                          

do kontaktu w przypadku kryzysu emocjonalnego, czy znaczącego obniżenia 

nastroju. Kontaktować można się  poprzez e-Dziennik, szkolną chmurę 

mailową lub telefonicznie pod numerem 68 451 08 99 w godzinach pracy. 

Psycholog: joanna.jakuczun@jedynka.zgora.pl 

Psycholog: anna.goralewska@jedynka.zgora.pl 

Pedagog: jakub.bieniecki@jedynka.zgora.pl (także w sprawach dostępu                      

do chmury) 

Pedagog: iwona.dec@jedynka.zgora.pl 

7. W szkole nadal obowiązują dokumenty: 

 „Organizacja i zasady pracy I Liceum Ogólnokształcącego                         

im. E . Dembowskiego w Zielonej Górze w czasie epidemii” 

zamieszczone        na stronie I LO oraz przesłane poprzez dziennik, 

 ZASADY KONTAKTÓW Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 

2020/21 W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM 

COVID-19 (zakładka Rodzice) 

                                                         Ewa Habich Dyrektor I LO w Zielonej Górze 
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