
 

Zarządzenie nr 4.2020 

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu 

z dnia 25 marca 2020 r. 

 

w sprawie organizacji realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

 

Na podstawie § 1 rozporządzenie 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 zarządzam. 

§ 1 

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, tj. od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r., 

związanego z zagrożeniem epidemiologicznym w celu realizacji podstawy programowej 

nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

§ 2 

W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub jego rodziców wychowawcy klasy braku 

technicznej możliwości korzystania z kształcenia na odległość, wychowawca niezwłocznie 

powiadamia dyrektora szkoły, który podejmuje działania w celu ustalenia innego sposobu 

realizacji nauki. 

§ 3 

1. W okresie, o którym mowa w § 1 ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez 

nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do 

realizowania kształcenia na odległość z uczniami lub w inny sposób, lub, gdy jest to 

niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.  

2. O potrzebie realizacji kształcenia na odległość na terenie szkoły nauczyciel winien 

uprzedzić dyrektora szkoły najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego. 

§ 4 

1. Do realizacji nauczania na odległość, monitorowania postępów w nauce, oceniania 

wiedzy i umiejętności ucznia służy System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce 

„LIBRUS”, zwany w dalszej treści dziennikiem elektronicznym.  

2. Dziennik elektroniczny stanowi także platformę do kontaktów uczniów i ich rodziców 

z nauczycielami i dyrekcją szkoły w celu przeprowadzania konsultacji i udzielania 

koniecznych informacji. 

3. Dodatkowo, każdy nauczyciel, uwzględniając cele prowadzonej lekcji, specyfikę 

przedmiotu, posiadane możliwości techniczne, indywidualnie decyduje o 

wykorzystaniu innych pomocnych mu komunikatorów. 

4. W przypadku zaistnienia chwilowych problemów technicznych w kontakcie 

nauczyciel/uczeń przy realizacji kształcenia na odległość dopuszcza się kontakt 

telefoniczny z uczniem lub jego rodzicami. 

 



 

§ 5 

Uwzględniając potrzebę równomiernego obciążenie uczniów zajęciami w danym dniu, 

zróżnicowania codziennych zajęć, możliwości psychofizycznych młodzieży, łączenia 

przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, a także 

specyfikę nauczanych przedmiotów, ustala się i zamieszcza w dzienniku elektronicznym 

nowy plan zajęć obowiązujący na czas ograniczenia funkcjonowania szkoły. 

§ 6 

1. Nauczyciele są zobowiązani do kontaktowania się z uczniami i prowadzenia 

kształcenia na odległość zgodnie z planem zajęć, o którym mowa w § 5, wpisywania 

w dzienniku elektronicznym tematów realizowanych zajęć, odznaczania frekwencji 

uczniów i oceniania aktywności uczniów. 

2. Specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele 

bibliotekarze, nauczyciel wspomagający zobowiązani są do odnotowywania 

podejmowanych działań zdalnych w dzienniku elektronicznym w zakładce; 

narzędzia/dodatkowe godziny nauczycieli. 

3. Uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia w kształceniu na odległość 

prowadzonym przez nauczycieli i odbierania wiadomości przesłanych przez nich nie 

później niż do godziny 20.00 danego dnia. Odebranie wiadomości przez ucznia czy 

jego osobisty udział, np. w wideokonferencji, potwierdza obecność w zajęciach.  

4. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów pozostają bez zmian. 

5. Wiedza uczniów oraz postępy w nauce winny być monitorowane, sprawdzane  

i oceniane zgodnie z obowiązującymi Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.  

6. Podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i jego opanowanie, są 

podstawą do oceny pracy ucznia. 

§ 7 

1. Do prowadzenia kształcenia na odległość wykorzystuje się obowiązujące uczniów 

podręczniki, zbiory zadań oraz inne materiały dydaktyczne wskazane przez 

poszczególnych nauczycieli. 

2. Rekomenduje się do wykorzystania w kształceniu na odległość materiały, metody  

i techniki sugerowane przez MEN, o których informacja zamieszczona jest pod 

adresem mailowym https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalna-klasa. 

3. Nauczyciel może modyfikować przyjęty rozkład materiału i ustalać zakres 

realizowanych podczas kształcenia na odległość treści nauczania, uwzględniając, 

między innymi: możliwości psychofizyczne uczniów, łączenie przemienne kształcenia 

z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia czy ograniczenia wynikające ze 

specyfiki przedmiotu. 

§ 8 

Nauczyciele i specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizując 

kształcenie na odległość, zobowiązani są do dostosowania metod i technik pracy do potrzeb 

oraz możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych, orzeczeń i opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. i obowiązuje do 10.04.2020 r. 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalna-klasa

