Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego w Poddębicach z dnia
23 marca 2020 r.
w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z
epidemii COVID-19
W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i związanym z tym
ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty
Na podstawie:
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
• Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i
2197),
• Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.
• Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
• Rozporządzenia MEN 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
• Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach,w celu
zapewnienie właściwego i skutecznego funkcjonowania szkoły w tym okresie wprowadzam
zasady organizacji i pracy szkoły i zdalnego nauczania.
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela
i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia
– w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami szkoły i po
poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć.
Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:











materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach
internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
zintegrowaną platformę edukacyjną: MicrsoftTeams,
https://epodreczniki.pl/
dziennik elektroniczny
komunikację poprzez pocztę elektroniczną
media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu
bezpiecznych warunków korzystania z Internetu
lekcje online
programy telewizji publicznej i audycje radiowe
zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły
podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada
kontakt telefoniczny z nauczycielem



inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy
wsparciu organu prowadzącego

Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów
lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie
mogą porozumiewać się z nauczycielem.




Uczniowie uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (np.
wiadomości/ogłoszenia w dzienniku elektronicznym, poprzez e-mail) korzystając z
podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach
edukacyjnych, wykonują zadane prace domowe..
Uczniowie mają czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.

Nauczanie zdalne może więc mieć różną formę, musi jednak uwzględniać możliwości
(psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu, czyli szkoły
(nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców). Należy pamiętać o zasadzie równego dostępu i
równego traktowania!
Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość zrealizowania celu nauczania,
przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo
fizyczne, związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale także o zagrożenia
związane z cyberbezpieczeństwem.
Dyrektor szkoły
1. Kieruje pracą szkoły, tj. wyznacza zadania nauczycielom i nadzoruje ich pracę.
2. Informuje zdalnie (na stronie internetowej, przez dziennik elektroniczny, telefonicznie
lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, niewymagający kontaktów
osobistych.rodziców o najważniejszych zmianach w trybie pracy szkoły.
3. We współpracy z nauczycielami ustala:








sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami,
możliwości ucznia i rodzica do korzystania z materiałów elektronicznych,
formę przekazywania treści utrwalających wiedzę,
ilość przekazywanego materiału w danym dniu,
metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności,
formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych
przez niego ocenach,
tryb konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem.

Wychowawca klasy


W porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z
każdym uczniem – informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym
zajęcia w danej klasie.

Nauczyciele


Organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i
częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach












indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach
oceniania).
powinni dokonywać oceniania bieżącego prac uczniów zleconych w okresie zdalnego
nauczania. Rozwiązania w tym zakresie powinny być ustalone we współpracy z
nauczycielami
Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być
zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i
przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych.
Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy
muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym).
Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od
jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z
zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi
zadaniami z pozostałych przedmiotów.
Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami
nieistotnymi.
W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach
uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji
przebiegu nauczania.

Uczniowie





nawiązują kontakt np. przez e-dziennik, platformę MT z wychowawcą i
nauczycielami.
organizują naukę własną w domu.
wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco
zgłaszają nauczycielom.
należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

Rodzice



Zachęcają dzieci do samodzielnej pracy.
Są w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami

Zasady oceniania
Naturalnym rozwiązaniem w zakresie monitorowania postępów uczniów jest dziennik
elektroniczny. Za pośrednictwem tego dziennika i innych platform uczniowie są zobligowani
do przekazywania zdjęć/skanów wykonanych prac. Tym samym kanałem komunikacji
nauczyciele dokonują bieżącego oceniania i informują o tym uczniów oraz ich rodziców (§ 2
pkt 3 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r.).



zasady oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.
zasady oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu
umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów
edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest
niemożliwa do kontynuowania.

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności
uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w
nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach
1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych
o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
Szczegółowe warunki, zasady i sposoby oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na
odległość
W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone
w Statucie Szkoły.
1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości
psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane
z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego
ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma
umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób











W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane
zadania, w szczególności za: ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze
szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez
ucznia,
Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej
(nauczanie w czasie rzeczywistym) i na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac,
quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac,
projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach
edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu
i udokumentowanie jej, np. w postaci załącznika, zdjęcia przesłanego drogą mailową.
Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania
zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie
zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy,
Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub
przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do
wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce, redagując informację zwrotną i
otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z uczniem lub po jej zakończeniu
poprzez e-mail, dziennik elektroniczny lub komunikatory społeczne).
Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego
ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela poprzez e-dziennik , e-mail,
lub komunikatory społeczne.

