Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym
ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Nieporęt, tel. 507-130-918
e-mail: lo_stani@lostanislawow.legionowski.pl

Zasady zdalnego nauczania w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema
w Stanisławowie Pierwszym
zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami MEiN oraz wytycznymi MZ i GIS
obowiązującymi od 1.09.2021 r.
§1
1. W LO im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym w roku szkolnym 2021/2022 w terminie
ogłoszonym przez dyrektora prowadzone jest nauczanie na odległość.
2. Nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
z uwzględnieniem łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych oraz bez
ich użycia.
3. Nauczyciele zobowiązani są do świadczenia pracy w zmienionych warunkach, wykorzystując
metody i techniki pracy zdalnej.
4. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach, które szkoła organizuje
zdalnie.
5. Zasady dotyczące zdalnego nauczania wraz z regułami oceniania zamieszczone są na stronie
internetowej szkoły.
6. O obowiązujących w szkole wytycznych uczniowie oraz rodzice zostali poinformowani przed
rozpoczęciem lekcji online.
§2
1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów dostosowują programy nauczania do nauczania zdalnego.
2. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest dziennik elektroniczny
Librus oraz konta klasowe na Messengerze. Dopuszcza się możliwość korzystania
z innych dostępnych źródeł kontaktu, po wcześniejszym ustaleniu ich z dyrektorem.
3. W procesie nauczania nauczyciele korzystają z platformy jest MS Teams.
4. Zdalne nauczanie realizowane jest w formie online w czasie rzeczywistym, zgodnym
z planem lekcji.
5. Wyjątek stanowią przedmioty: wf oraz religia, które odbywają się poprzez łączenie online raz
w tygodniu oraz przekazywanie uczniom materiałów do samodzielnej realizacji w domu.
6. By ułatwić uczniom dołączanie do zajęć, nauczyciele wprowadzają planowaną lekcję do terminarza
w dzienniku Librus, wraz z linkiem do danej lekcji online.
7. Jeżeli w ramach danej lekcji planowana jest praca samodzielna (wykonanie zadania zleconego
przez nauczyciela), informację o zamieszczeniu zadania w Teams nauczyciel umieszcza także
w librusowym terminarzu.
8. Lekcje online trwają od 40 do 45 minut. O długości czasu trwania lekcji decyduje nauczyciel,
w zależności od złożoności materiału koniecznego do wytłumaczenia, omówienia, przećwiczenia
z uczniami.
9. Nagrywanie zajęć przez uczniów może mieć miejsce wyłącznie za zgodą prowadzącego nauczyciela.
10. Głównym celem codziennych działań nauczycieli jest przekazywanie wiedzy w sposób efektywny
i motywowanie uczniów do systematycznej pracy.
11. Jeśli dana lekcja odbywa się poprzez przekazywanie uczniom tematów do pracy samodzielnej,
wymaga to zamieszczenia przez nauczyciela na platformie MS Teams niezbędnych informacji do
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12.
13.

14.
15.
16.

zrealizowania danego zagadnienia przez ucznia np.: opracowania danego tematu, prezentacji,
nagrań w postaci filmiku lub ścieżki dźwiękowej do odsłuchania, przykładowych rozwiązań zadań,
kart pracy ze wskazówkami, gdzie poszukiwać odpowiedzi, odnośników do treści umieszczonych
na platformach edukacyjnych. W takiej sytuacji nauczyciel w czasie trwania lekcji dostępny jest dla
uczniów, by udzielać konsultacji, odpowiadać na pytania.
Potwierdzeniem zrealizowanych lekcji jest wpisany do dziennika Librus temat zajęć.
Nauczyciel sprawdza obecność uczniów podczas lekcji online, dodatkowo może wygenerować listę
obecnych na danej lekcji bezpośrednio z aplikacji Ms Teams i na tej podstawie potwierdzić
obecność ucznia na lekcji odpowiednim wpisem w dzienniku Librus (NZ – nauczanie zdalne obecny
lub Nb nieobecny).
Obecność ucznia na lekcji nauczyciel może weryfikować kilka razy w trakcie trwania zajęć.
Nieobecność ucznia podczas nauczania zdalnego usprawiedliwia rodzic na zasadach wcześniej
obowiązujących.
W przypadku kilkudniowej nieobecności ucznia na zajęciach wychowawca informuje o tym fakcie
rodziców poprzez wysłanie wiadomości w dzienniku Librus. Informację taką może przekazać też
nauczyciel danego przedmiotu lub pedagog, psycholog.
§3

1. Nauczyciele informują uczniów o planowanych sprawdzianach i klasówkach zgodnie
z postanowieniami Statutu Szkoły (odpowiednie informacje zapisuje się w terminarzu
w dzienniku Librus).
2. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznej kontroli postępów uczniów w nauce w formie
dostosowanej do zdalnego nauczania i wynikającej ze specyfiki przedmiotu. Minimalną liczbę ocen
określa Statut Szkoły.
3. Postępy uczniów po wcześniejszej weryfikacji są oceniane według zasad wcześniej
obowiązujących. Ocena wpisywana jest do dziennika elektronicznego Librus.
4. Zmianom podlega waga uzyskiwanych ocen z kartkówek, sprawdzianów i testów pisanych zdalnie,
w przypadku, gdy nauczyciel nie jest w stanie zweryfikować samodzielności pracy – wszystkie prace
kontrolne mają wtedy wagę 1.
5. Jeżeli kartkówka, test, sprawdzian odbywa się poprzez łączenie online, podczas którego nauczyciel
jest w stanie skontrolować samodzielność pisania pracy, waga uzyskanej oceny jest zgodna
z regulaminem oceniania zawartym w Statucie Szkoły oraz zasadami zawartymi w ocenianiu
przedmiotowym.
6. Wszystkie kartkówki, sprawdziany, testy wpisuje się z kilkudniowym wyprzedzeniem do terminarza
dziennika elektronicznego Librus wraz z podaniem godziny rozpoczęcia pracy pisemnej i godziny,
w której uczniowie powinni prace odesłać do nauczyciela.
7. Forma przesyłania prac domowych, kartkówek, sprawdzianów do nauczycieli jest indywidualnie
ustalana między uczniami i nauczycielem danego przedmiotu.
8. Bieżące prace domowe zadawane są podczas lekcji online. Sposób rozliczenia się ucznia
z wykonanej pracy jest indywidualnie ustalany z nauczycielem każdego przedmiotu.
9. Pedagog, psycholog oraz wychowawcy klas, czuwają nad aktywnością uczniów (odpowiednim
realizowaniem zadań zleconych przez nauczycieli). Pozostają w stałym kontakcie z rodzicami
i nauczycielami.
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10. Pedagog, psycholog pozostaje w stałym kontakcie z uczniami oraz z nauczycielami w celu
rozwiązywania spraw bieżących i wspierania pracy wychowawczej.
11. Na czas pracy zdalnej zawiesza się funkcjonowanie Szczęśliwego Numerka.
12. O wynikach nauczania i oceniania informuje się rodziców poprzez dziennik elektroniczny Librus.
13. Jeżeli nauczanie zdalne jest prowadzone w czasie nie dłuższym niż miesiąc, unika się
przeprowadzania sprawdzianów i klasówek w postaci online. Prace te pisane są przez uczniów
podczas lekcji stacjonarnych.
14. Sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów wraz ze szczegółowymi zasadami oceniania
zostały przedstawione w Regulaminie oceniania podczas nauki zdalnej (Załącznik 1).
§4
1. Uczeń, który jest nieobecny podczas zajęć ma obowiązek uzupełnienia lekcji i odrobienia pracy
domowej.
2. Nauczyciele mogą umieszczać dla danej grupy przedmiotowej w aplikacji MS Teams zasoby
wspomagające uczniów w zrozumieniu danego materiału lekcji, notatki z przeprowadzonych zajęć.
3. Uczniowie uczestnicząc w lekcji mają obowiązek bez zwłoki odpowiadać na pytania nauczyciela
i brać czynny udział w zajęciach.
4. Uczniowie nie powinni realizować lekcji leżąc w łóżku, korzystając z telefonu.
5. Uczestniczenie w lekcji wymaga robienia notatek, odpowiedzi na zadawane pytania, korzystania
z podręcznika, ćwiczeń, zbioru zadań, mapy itp.
6. Nauczyciel w trakcie prowadzenia lekcji może poprosić ucznia o włączenie kamerki na kilka minut,
by zapytać go z materiału bieżącego, pracy domowej itp.
7. Nie oczekujemy, żeby uczniowie w czasie trwania zajęć mieli stale włączone kamerki, by nie
obciążać łącza internetowego, ale na kilka chwil jest to czasem konieczne – usprawnia prowadzenie
zajęć i działa mobilizująco na uczestników spotkania. Wymusza na nich odpowiednią postawę.
8. Jeżeli jakiś uczeń nie może uczestniczyć w lekcjach online z powodu braku dostępu do Internetu
lub komputera, może przyjeżdżać na lekcje do szkoły i uczestniczyć w nich
z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.
9. Zgodnie z wytycznymi MEN, jeżeli uczeń ma problem z dostępem do lekcji zdalnych, może
z nich korzystać na terenie szkoły. Stacjonarnie mogą być prowadzone także koła zainteresowań,
zajęcia wyrównawcze, rewalidacja, terapia pedagogiczna i inne zajęcia, które odbywają się
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zarówno dla dzieci zdolnych jak
i potrzebujących wsparcia). Spotkania odbywają się zgodnie z obowiązującymi zasadami
sanitarnymi (maseczka, dezynfekcja lub/i mycie rąk, dystans).
10. Po przyjściu do szkoły uczniowie nie zostawiają kurtek w szatni, zakładają kapcie (przy pierwszej
wizycie można je pobrać z szatni, jeżeli uczeń nie przyniesie z domu obuwia na zmianę) lub
jednorazowe osłony na buty, które można zakupić przy wejściu głównym do szkoły za 1 zł.
11. Uczniowie, którzy będą podróżować samodzielnie do szkoły, muszą przestrzegać wszystkich
sanitarnych wymogów.
12. W czasie nauczania zdalnego uczniowie powinni stosować następujące zasady:
1) najlepsze efekty daje systematyczna praca,
2) obowiązkowe jest stosowanie przerw między lekcjami (tak jak w szkole), podczas których
należy odejść od komputera, telefonu, tabletu,
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3) każdego uczestnika zajęć online obowiązuje etykieta językowa i kultura komunikacji
z nauczycielami (zwroty grzecznościowe są bardzo mile widziane).
§5
1. Lekcje oraz konsultacje z nauczycielami odbywają się w godzinach 7:00 – 15:30.
2. Dopuszcza się ustalenie innej godziny konsultacji z nauczycielem po wcześniejszym uzgodnieniu,
jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
3. Zajęcia rewalidacyjne i inne związane z potrzebą wspierania uczniów o szczególnych potrzebach
edukacyjnych (zajęcia wyrównawcze) prowadzą nauczyciele specjaliści stosując sprawdzone
metody i formy w kształceniu na odległość.
4. Koła przedmiotowe mogą być prowadzone w formie online.
5. Ww. zajęcia podczas nauczania zdalnego odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem.
Prowadzący może jednak ustalić z grupą inny termin spotkań, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
6. Informację o ewentualnej zmianie dnia oraz godziny prowadzenia zajęć wyrównawczych,
rewalidacji, kół przedmiotowych nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły.
7. Zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, koła przedmiotowe oraz konsultacje, spotkania
z pedagogiem lub psychologiem szkolnym mogą odbywać się na terenie szkoły, w terminie
wcześniej ustalonym z nauczycielem, z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych
obowiązujących w czasie trwania pandemii (zgodnie z zapisem § 4 ust. 9).
§6
1. W czasie nauczania zdalnego posiedzenia Rady Pedagogicznej i Zespołów Przedmiotowych
zadaniowych Rady odbywają się w formie online.
2. Członkowie Rady Pedagogicznej korzystają także z formy szybkiego kontaktu z pozostałymi
nauczycielami: grupa LO na Messengerze, telefon, sms.
§7
1. Z uwagi na brak możliwości wypożyczenia sprzętu szkolnego nauczycielom do domu (szkoła nie
posiada pracowni internetowej) nauczyciele realizujący nauczanie zdalne mogą:
1) przychodzić do szkoły i korzystać z komputerów znajdujących się w salach lekcyjnych;
2) korzystać w domu ze sprzętu własnego.
2. Jeśli warunki w domu utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie lekcji na odległość, nauczyciel
zobowiązany jest prowadzić je ze szkoły.
3. Wychowawcy klas zobowiązani są do rozpoznania potrzeb swoich uczniów w zakresie zaopatrzenia
w sprzęt komputerowy.
§8
1. W czasie zdalnego nauczania bieżący kontakt szkoły z Rodzicami uczniów odbywa się wyłącznie
drogą elektroniczną lub telefonicznie.
2. Rodzice uczniów proszeni są o pozostawanie z wychowawcami w bieżącym kontakcie.
3. Zebrania z Rodzicami uczniów organizowane są w formie zdalnej w terminach podanych
w kalendarzu roku szkolnego.
4. Wychowawca w porozumieniu z Rodzicami uczniów wybiera platformę, na której zorganizowane
będzie zebranie. Preferowana platforma to Ms Teams – rodzice korzystają z kont swoich dzieci.
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5. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do bieżącego sprawdzania informacji przekazywanych
w dzienniku Librus.
§9
Dokumentowanie realizacji zadań szkoły odbywa się poprzez:
1) Wpisy w dzienniku elektronicznym Librus (ogłoszenia, wiadomości, terminarz, panel lekcyjny,
oceny) oraz w dziennikach specjalistycznych,
2) Treści zamieszczone w aplikacji Ms Teams,
3) Komunikację z uczniami poprzez e-mail, Messenger, Librus
4) Prace przesyłane przez uczniów,
5) Zarządzenia wydane przez dyrektora oraz polecenia służbowe,
6) Ogłoszenia zamieszczone na stronie internetowej szkoły (lostanislawow.legionowski.pl) dotyczące
m.in. informacji na temat rozporządzeń MEiN i zaleceń związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia, Sanepid
oraz Mazowiecką Policję,
7) Sprawozdania dyrektora szkoły oraz nauczyciela o sposobie prowadzenia nauczania zdalnego.
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