
Zasady organizacji i realizacji zadań I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w 

Kłodzku z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Wersja wydana 14 kwietnia 2020 r.  

Podstawa prawna:  

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. 

 

Zasady obowiązujące od 16 kwietnia 2020 r.: 

1. Informacje o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia  

funkcjonowania szkoły są przekazywane uczniom, rodzicom i nauczycielom za 

pośrednictwem emaili oraz strony internetowej szkoły.  

 

2. Współpraca nauczycieli z uczniami, uwzględniająca potrzeby edukacyjne i możliwości 

psychofizyczne uczniów odbywa się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. 

 

3. Rodzice mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami w terminie wskazanym na stronie 

internetowej szkoły. 

      4.  Uwzględniając w szczególności: równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych  

dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów 

podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie przemienne 

kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  zobowiązuję do zadawania 

uczniom partii materiałów oraz zadań do przerobienia w domu. Termin wykonania zadania 

określa uczniom każdy nauczyciel indywidualnie. Proszę nie zadawać uczniom zbyt wielu 

zadań, aby mogli je wykonać w terminie. 

5. Nauczyciele monitorują na bieżąco postępy uczniów, weryfikują wiedzę i umiejętności 

poprzez wykonywanie przez uczniów zleconych zadań. Nauczyciele oceniają stosując 

motywującą rolę oceny. Nauczyciele informują o postępach w nauce i ocenach ucznia za 

pomocą narzędzi elektronicznych, a także wychowawcę ucznia który informuje o ocenach i 

postępach w nauce rodzica ucznia. Nauczyciele prowadzą zajęcia za pośrednictwem 

aplikacji Microsoft Teams. Czas ten powinien być wykorzystany na spotkania on line,  

udzielanie wyjaśnień w formie konwersacji, jak i monitorowanie postępów uczniów oraz 

sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów o 

uzyskanych przez niego ocenach.  

 

6. Egzamin klasyfikacyjny i egzamin poprawkowy będą przeprowadzane w sposób zdalny.  

 

7.  Nauczyciele przesyłają listę zrealizowanych tematów w poszczególnych klasach i grupach 

rozszerzeniowych na adres email szkoły w każdy poniedziałek do godziny 15 według 

załącznika nr 1 do zarządzenia – muszą udokumentować swoją pracę; przy każdej lekcji 

wpisują temat, wykorzystane narzędzia komunikacyjne oraz frekwencję. 

 

 

 



 

 

8. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów danego oddziału/rozszerzenia według planu 

lekcji, który obowiązywał przed zawieszeniem zajęć i prowadzi zajęcia/konsultacje za 

pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Czas lekcji to 45 minut. Nauczyciele mogą 

udzielać dodatkowych konsultacji w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z 

uczniami. 

 

9.  Przewodniczący zespołów przedmiotowych ustalają w porozumieniu z wicedyrektorem 

potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 

 

10. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w 

szczególności z wykorzystaniem: 

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl, 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych 

temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, 

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela; 

 

11. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w 

szczególności: 

1) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny 

pracy ucznia; 

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem; 

3) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich 

realizacji przez ucznia w domu  

 

 


