
Warszawa, 14.05.2021 

 

ZARZĄDZENIE NR 6 

Dyrektora CLIX Liceum Ogólnokształcącego im Króla Jana III Sobieskiego  

w Warszawie 

 

w sprawie:    wprowadzenia zasad nauczania hybrydowego w CLIX LO w okresie zawieszenia zajęć  

w szkołach z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 

 

Na podstawie Art. 68 pkt.1 ust. 2, 6, 7 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (DZ. U. z 2019 r. poz. 1148, 

1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 

EDUKACJI I NAUKI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się zasady pracy z uczniami o treści: 

1. W CLIX LO obowiązuje nauczanie hybrydowe, to znaczy łączenie w tym samym czasie nauczania 

stacjonarnego z prowadzeniem lekcji zdalnie, a zajęcia są realizowane w taki sposób, że:  

- nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia odpowiednio w szkole oraz  

- co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

2. Oficjalne narzędzia do pracy zdalnej stosowane w CLIX LO to: 

- system Librus 

- platforma Google Classroom oraz Google Meet, 

- platforma Zoom 

- platforma Microsoft Teams w ramach projektu Eduwarszawa.pl 

3. System Librus służy do korespondencji z uczniami i ich rodzicami, spełnia funkcję „e-dziennika”, jest 

narzędziem do monitorowania pracy nauczycieli, w tym realizacji podstawy programowej. 

4. Klasy są dzielone według przydziału uczniów do grup języka angielskiego. 

5. W formie lekcji online odbywają się wszystkie przedmioty, godnie z planem obowiązującym podczas 

nauczania stacjonarnego w godz. 8:00 – 16:15. Plan dostępny jest w Librusie. Nauczanie online nie odbywa 

się na lekcji „0”. 

6. Nauczanie hybrydowe odbywa się się zgodnie z tygodniowym harmonogramem, modyfikowanym  

w zależności od potrzeb uczniów, podawanym do wiadomości w każdy piątek za pośrednictwem systemu 

Librus. 

7. Lekcje online trwają 45 minut, jeśli są łączone w bloki, wówczas 90 minut z przerwą. Pierwsza lekcja 

rozpoczyna się o godz. 8.00. Kolejne zgodnie z planem. Organizacja zapewnia uczniom niezbędną przerwę 

pomiędzy zajęciami, pozwala także na zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. 



Podczas lekcji sprawdzana jest obecność ucznia. Ewentualne nieobecności powinny być usprawiedliwione 

przez rodzica lub pełnoletniego ucznia zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole, poprzez przesłanie 

wiadomości do wychowawcy klasy. 

8. Praca ucznia jest oceniana przez nauczyciela. Ocenie podlegają: 

- odpowiedź ustana; 

- zapowiedziane kartkówki, klasówki; 

- aktywność; 

- praca domowa. 

9. Praca wykonana przez ucznia zdalnie powinna być oceniana zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami 

Oceniania z uwzględnieniem możliwości poprawy każdej oceny. 

10. Ze względu na obowiązek realizacji treści zgodnych z podstawą programową podczas lekcji online, 

zaleca się ograniczenie do minimum zadawania obszernych prac domowych i innych prac pisemnych. 

Termin wykonania i zwrotu drogą mailową takiej pracy, to 5 dni od dnia, w którym została zadana. 

Nauczyciel ma obowiązek wpisać zadaną pracę, jej zakres, temat, w TERMINARZU, w systemie Librus. 

10. Podczas wykonywania pracy zdalnej nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa w sieci oraz ochrony danych osobowych (RODO). 

11. Za odpowiednie, racjonalne i zgodne z przepisami BHP zaplanowanie pracy lekcji online odpowiada 

nauczyciel uczący. 

12. Pracę zdalną nauczycieli koordynuje zespół ds. zdalnego nauczania powołany przez dyrektora szkoły. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2021. 

 

 

 

          Dyrektor CLIX LO 

           /-/ 

          Iwona Rydlewska 

 

 

 

 

 


