
ZARZĄDZENIE DYREKTORA  
NR 9/2019/2020 

XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Warszawie 
z dnia 25.03.2020 r. 

 
w sprawie  
organizacji realizacji zadań szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 

 
Na podstawie art. 68 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019, poz. 
1148 ze zm.) w związku z §1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 493) postanawiam, 
co następuje: 
 

§1. 
 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania XLV Liceum Ogólnokształcącego                          
im. Romualda Traugutta w Warszawie szkoła realizuje zadania statutowe m.in.                                       
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w ramach dotychczas 
obowiązującego tygodniowego planu zajęć edukacyjnych.  

2. Organizacja zdalnego nauczania w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta                   
w Warszawie obowiązująca od 25.03.2020 roku zostaje udostępniona na stronie szkoły                       
w formie odrębnego dokumentu 

3. W przypadku oddziałów klas maturalnych, zadania z przedmiotów, które nie będą zdawane na 
egzaminie maturalnym nie powinny być zbyt obciążające, a jedynie takie, by w minimalnym 
stopniu realizować pozostałe jeszcze treści z podstawy programowej. O ich doborze rozstrzyga 
nauczyciel prowadzący dane zajęcia. 

4. Realizacja i ocenianie zajęć wychowania fizycznego powinny koncentrować się wokół zagadnień 
bezpieczeństwa w aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia i edukacji prozdrowotnej. 

5. Monitorowanie postępów uczniów oraz ocenianie ich wiedzy i umiejętności odbywa się wg 
zasad określonych w statucie szkoły. Stosownie do możliwości uczniów, wynikających zwłaszcza 
z dostępu do odpowiednich narzędzi informatycznych można stosować metody weryfikacji on-
line (quizy itp.) 

6. Informowanie uczniów i ich rodziców o postępach w nauce, o uzyskanych ocenach, 
przewidywanej rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych (do 03.04.2020 dla klas maturalnych), 
propozycjach ocen zachowania (do 03.04.2020 dla klas maturalnych) może odbywać się 
telefonicznie, pocztą elektroniczną, lub innymi urządzeniami zapewniającymi bezpieczną 
komunikację elektroniczną. Za pisemnie poinformowanie rodzica o przewidywanych rocznych 
ocenach klasyfikacyjnych z nauczanego przedmiotu należy uznać fakt odnotowania oceny                    
w dzienniku elektronicznym przez nauczyciela. Zalogowanie się ucznia i rodzica do dziennika jest 
równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z oceną cząstkową, oceną proponowaną                       
i oceną roczną.  

7. Warunki przeprowadzania egzamin klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu 
wiadomości i umiejętności określone w ustawie o systemie oświaty stosuje się odpowiednio. 

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy 
przeprowadza się wyłącznie w formie pisemnej i ustnej w budynku szkoły na zasadach 
dotychczasowych. 

9. W skład komisji powołanych przez dyrektora do przeprowadzenia ww. sprawdzianu                              
i egzaminów wchodzą: 
1) nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 



 
 
 

§2. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r., 
przy czym okres obowiązywania zarządzenia może ulec przedłużeniu stosownie do decyzji MEN. 
 

§ 3. 
 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej szkoły. 
  
 
 
 
 
 

  Dyrektor                         
XLV Liceum Ogólnokształcącego  

           im. Romualda Traugutta  
 


