Zarządzenie dyrektora nr 271/2019/2020 z dnia 24 marca 2020r.
w sprawie:
funkcjonowania XCIX Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku
Na podstawie:
1.) Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem CODIV-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych ( Dz.U z 2020 r. poz. 374)
2) rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związki z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CODIV-19
3) rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 w sprawie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem CODIV-19

§1
1. W czasie: od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. XCIX Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie (nazywane dalej
Szkołą) funkcjonuje w ograniczonym zakresie.
2. Czasowe ograniczenie funkcjonowania Szkoły wiąże się z nieuczęszczaniem uczniów
klas 1- 3 oraz 1-4 do Szkoły, co jest równoznaczne z zamknięciem Szkoły w rozumieniu
art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.
3. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor Szkoły.
4. Zasady organizacji kształcenia na odległość opisuje niniejsze ZARZĄDZENIE,
umieszczone na stronie internetowej szkoły w ogólnodostępnym miejscu.

§2
Metody i techniki kształcenia na odległość, dobór narzędzi
1. W czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły związanego z zagrożeniem
epidemiologicznym od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania
Szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
godnie z § 2 pkt 1-4 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 .

2. Przekazanie uczniom, rodzicom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły
w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania odbywa się za pomocą dziennika
elektronicznego i strony internetowej szkoły.

§3
Sposoby komunikowania się uczniem
1. Realizacja programu nauczania odbywa się według uzgodnionego z nauczycielami
XCIX LO tymczasowego planu lekcji dostosowanego do wyżej przedstawionych
zaleceń i zamieszczonego w dzienniku elektronicznym.
2. Nauczyciel ma obowiązek wskazania, uczniom ogólnie dostępnych źródeł i materiałów
niezbędnych do realizacji zajęć, materiałów w postaci elektronicznej, z których
uczniowie lub rodzice mogą korzystać.

3. Wychowawcy klas mają obowiązek monitorowania udziału uczniów w nauczaniu na
odległość. W przypadku stwierdzonego braku aktywności ucznia w tych formach
wychowawca ma obowiązek nawiązania kontaktu z rodzicami lub pełnoletnim uczniem
w celu wyjaśnienia przyczyny braku udziału w nauczaniu na odległość.

§4
Bezpieczeństwo i higiena pracy uczniów
1. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny
uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz
zalecenia medyczne odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających
pracę zdalną. W szczególności uwzględnić należy:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć
2. Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciele dobierają metody
kształcenia na odległość wyłącznie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa.
3. Nauczyciele są odpowiedzialni za zachowania zasad bezpiecznego korzystania z portali
i platform – zgodnie nadrzędną zasadą bezpiecznego korzystania przez uczniów z
urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
4. Umieszczane na platformach i przesyłane materiały edukacyjne drogą elektroniczną są
sprawdzane przez nauczycieli pod względem:

a) poprawności merytorycznej;
b) poprawności metodycznej;
c) zgodności z podstawa programową.

§5
Monitorowanie i ocenienie postępów uczniów
1. Nauczyciele modyfikują rozkłady materiału tak, by dostosować je do wybranej metody
kształcenia na odległość, do potrzeb i możliwości uczniów w okresie zdalnego
nauczania.
2. Nauczyciele ustalają tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas,
uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu,
zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.
3. Nauczyciel modyfikują przedmiotowe zasady nauczania tak, by dostosować je do
wybranej metody kształcenia na odległość.
4. Nauczyciele, postępując zgodnie ze zmodyfikowanymi przedmiotowymi zasadami
oceniania (PZO) monitorują postępy i osiągnięcia uczniów w trakcie stosowanych
wybranych metod kształcenia na odległość.
5. Zmodyfikowane PZO są udostępnione uczniom i rodzicom według zasady przyjętej
w szkole
§6
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do
dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym
wynikających
z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
§7
Formy kontaktu z rodzicami
Dyrektor szkoły i nauczyciele zapewniają każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość
konsultacji z dyrektorem/nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez dziennik
elektroniczny lub pocztę elektroniczną, w przypadku braku takiego adresu należy
skontaktować się z sekretariatem szkoły.

§8
Zasady pracy nauczycieli
1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. następuje ograniczenie
funkcjonowania Szkoły, przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez
pracowników Szkoły na jej terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne
do realizowania zadań Szkoły. Nauczyciele pracują z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub w inny sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości
funkcjonowania Szkoły.
2. Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru
godzin
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich
rzecz.
3. Nauczyciel dokumentuje zajęcia odbywające się zgodnie z tygodniowym planem lekcji
w dzienniku elektronicznym na dotychczasowych zasadach.
4. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotują zestawy ćwiczeń fizycznych do
samodzielnego wykonania w ramach przerw międzylekcyjnych lub aktywności
pozalekcyjnej w formie tekstowej lub filmów instruktażowych.
5. W celu spełnienia wymagań MEN w sprawie nadzoru nad zdalnym nauczaniem
nauczyciel realizujący zajęcia przez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną lub
inny sposób będzie przesyłał informację o przekazanych materiałach uczniom do
dyrekcji szkoły według ustalonej zasady.
6. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub
innego sposobu kształcenia, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed
dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z
uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru
godzin
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których
mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019
r. poz. 2215).
7. Dyrektor jednostki systemu oświaty ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu kształcenia.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

