
Siedlce, 27 kwietnia 2020 

 

Zarządzenie nr 6/2020 

Dyrektora 

I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach 

zmieniające Zarządzenie nr 5/2020  

w sprawie realizacji zadań szkoły w okresie 

czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

 

Na podstawie § 1 pkt 4) 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 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

1. W Zarządzeniu Dyrektora I KLO w Siedlcach nr 5/2020 w sprawie realizacji zadań szkoły 

w okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty dokonać 

zmian poprzez: 

a) dodanie po pkt. 1) pkt. 1a) w brzmieniu: 

„Nauczanie zdalne jest realizacją przez szkołę jej zadań jako jednostki systemu oświaty, 

zaś dla uczniów jest realizacją przez nich obowiązku nauki zgodnie z art. 70 ust. 1 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz 

art. 35 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.). 

Udział w nauczaniu zdalnym w zakresie i terminach wyznaczonych przez szkołę jest 

obowiązkiem ucznia. W przypadku notorycznego niewywiązywania się ucznia z tego 

obowiązku szkoła może podejmować środki dyscyplinujące z powiadomieniem Sądu 

Rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia włącznie.” 

b) dodanie po pkt. 2) pkt. 2a) w brzmieniu: 

„W przypadku nieprzystąpienia w nauczaniu zdalnym do wyznaczonego sprawdzianu lub 

kartkówki uczeń ma obowiązek podania usprawiedliwienia swojej nieobecności, a 

nauczyciel może dokonać weryfikacji prawdziwości tego usprawiedliwienia. 

Usprawiedliwieniem mogą być tylko ważne powody, np. zerwanie łączności internetowej 

z powodu niezależnego od ucznia, choroba itp.” 

b) dodanie po pkt. 7) pkt. 7a) w brzmieniu: 

„W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości usprawiedliwienia nieobecności ucznia w 

nauczaniu zdalnym na zapowiedzianym sprawdzianie lub kartkówce nauczyciel może 

wstawić uczniowi ocenę „0” z wagą oceny niedostatecznej. Podobnie postępuje 

nauczyciel w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w nauczaniu zdalnym 

na sprawdzianie lub klasówce”. 

d) dodanie po pkt. 7a) pkt. 7b) w brzmieniu: 

„Nauczyciel może oceniać, w ramach oceny aktywności, udział uczniów w zajęciach w 

nauczaniu zdalnym, a zwłaszcza systematyczne przypadki opuszczania zajęć bądź 

nieterminowości wykonywania zadań wskazanych przez nauczyciela. Powinien 

równocześnie on sam lub we współpracy z wychowawcą klasy podjąć informację o 

przyczynach powyższych poczynań ucznia” 

e) dodanie po pkt. 7b) pkt. 7c) w brzmieniu: 

„W roku szkolnym 2019/2020 ocena końcowa w ramach klasyfikacji rocznej stanowić 

będzie średnią ważoną łącznie ocen z pierwszego i drugiego semestru” 

f) dodanie po pkt. 7c) pkt. 7d) w brzmieniu: 

„W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie, którzy na zakończenie pierwszego semestru 

otrzymali ocenę niedostateczną, zwolnieni są z obowiązku zaliczenia materiału z 

pierwszego semestru roku szkolnego 2019/2020” 



g) dodanie po pkt. 7d) pkt. 7e) w brzmieniu: 

„Sprawy konfliktowe rozstrzygane są zgodnie z § 28 i 29 Statutu I Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach”. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dn. 27  kwietnia 2020 

 

 


