Zarządzenie nr 5/2020
Dyrektora
I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach
w sprawie realizacji zadań szkoły w okresie
czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Na podstawie § 1 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 z dnia 20 marca 2020 (Dz.U. 2020 poz. 493) zarządzam co następuje:
1. I Katolickie Liceum Ogólnokształcące podejmuje realizację zadań jednostek systemu
oświaty, opisanych art. 4 pkt 28) ustawy Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. 2019
poz. 1148) z zastosowaniem następujących technik i metod nauczania na odległość:
a) wykorzystanie materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy
Edukacyjnej
b) wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie ministerstwa, CKE, OKE etc.
c) wykorzystanie materiałów w programach publicznej telewizji i radiofonii
d) wykorzystanie innych materiałów wskazanych przez nauczyciela
e) podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela jako
potwierdzenie zapoznania się ze wskazanym materiałem, co daje podstawę do
oceny pracy ucznia
f) wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez nauczycieli
szkoły
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do odbioru materiałów (za pośrednictwem systemu
Librus, Platformy e-Nauczanie itp.) oraz do udziału w zajęciach organizowanych
przez nauczycieli za pomocą narzędzi do videokonferencji (Office 365, Skype itp.), a
w przypadku niemożności udziału zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem
prowadzącym zajęcia w celu wykonania wskazanych zadań.
3. W przypadku przedmiotów zawartych w ramowych planach nauczania, religii i
fakultetów przygotowujących do egzaminu maturalnego przyjmuje się jako zasadę
tygodniowe przekazywanie treści i ocenianie bieżące.
4. W przypadku przedmiotów dodatkowych obowiązkowych oraz wychowania
fizycznego przyjmuje się zasadę przekazania materiałów do samokształcenia, zaś
ocenianie dokonane zostanie po zakończeniu okresu czasowego zawieszenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
5. Każdy uczeń i rodzic ma prawo do konsultacji z nauczycielem przedmiotu w czasie i
w sposób wskazany przez wychowawcę w tygodniowym planie zakresu nauczania.
6. Przyjmuje się jako zasadę, iż ilość treści przeznaczonych na jedną godzinę lekcyjną
zgodnie z planem tygodniowym ucznia nie powinna być większa, niż uczeń
standardowo przyswajał w ciągu 30 min nauczania stacjonarnego.
7. Wiedza i umiejętności ucznia podlegają ocenie. W systemie nauczania zdalnego
ustanawia się następujące oceny:
a) praca domowa z wagą 1
b) aktywność z wagą 1
c) odpowiedź ustna w czasie videokonferencji z wagą 1

d) sprawdzian za pomocą platformy e-Nauczanie z wagą 2
8. Na czas nauczania zdalnego do zadań wychowawcy należy:
a) ustalenie tygodniowego zakresu treści nauczania z poszczególnych przedmiotów
oraz przekazanie go w formie elektronicznej uczniom, rodzicom i sekretariatowi
szkoły do piątku tygodnia poprzedniego. Terminarz zawierać powinien: nazwisko
nauczyciela, przedmiot nauczany, tematykę i zakres realizowanych treści, formę
kontaktu z uczniami wraz ze sposobem przekazywania im koniecznych informacji,
datę i godzinę oraz sposób możliwej konsultacji, sposób i termin dokonywania
sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie z załącznikiem 1 do
niniejszego zarządzenia
b) kontakt z uczniami i rodzicami uczniów w celu weryfikacji przyjętego terminarza
zajęć
9. Na czas nauczania zdalnego do zadań nauczyciela należy przekazanie wychowawcy
klasy terminarza realizacji kształcenia na odległość, zawierającego: termin realizacji,
zakres treści przekazywanych, sposób realizacji wraz z ewentualnymi terminami zajęć
z wykorzystaniem technik konferencyjnych, termin i sposób sprawdzenia wiedzy i
umiejętności uczniów, termin i sposób konsultacji bezpośrednich z uczniami (termin
piątek tygodnia poprzedniego) zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszego zarządzenia.
10. Na czas nauczania zdalnego do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia
rewalidacyjne należy informowanie rodziców ucznia o dostępnych materiałach i
możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.
11. Na czas nauczania zdalnego do zadań nauczyciela bibliotekarza należy wskazywanie
nauczycielom i uczniom możliwości znalezienia w zasobach internetowych
konkretnych lektur czy podręczników.
12. Na czas nauczania zdalnego do zadań psychologa i pedagoga należy systematyczny
kontakt z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz odpowiadanie na
potrzeby innych uczniów szkoły.
(…)
17. Zarządzenie wchodzi w życie 25 marca 2020.
ks. Jacek Wł. Świątek
Dyrektor I KLO w Siedlcach

