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

Zarządzenie nr 12/2019/2020
Dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym
z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym
Podstawa prawna:
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.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się co następuje:
§1
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem
epidemiologicznym nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość z uwzględnieniem łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych
oraz bez ich użycia.
§2
We współpracy z nauczycielami dyrektor ustala tygodniowy zakres treści nauczania do
zrealizowania w każdym z oddziałów klasowych.
§3
1. Postępy uczniów po wcześniejszej weryfikacji są oceniane według zasad wcześniej
obowiązujących. Ocena wpisywana jest do dziennika elektronicznego Librus.
2. 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.
3. 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.
4. Sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów wraz ze szczegółowymi zasadami oceniania
zostały przedstawione w Regulaminie oceniania podczas nauki zdalnej (Załącznik 1).

§4
Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez zróżnicowanie trudności dostosowanej
do możliwości każdego ucznia, z uwzględnieniem opinii oraz orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznej.
§5
Realizowane tematy wpisywane w dziennik zajęć każdego oddziału na dotychczasowych zasadach.
§6
Dokumentowanie realizacji zadań́ szkoły odbywa się poprzez:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Wpisy w dzienniku elektronicznym Librus (ogłoszenia, wiadomości, terminarz, panel lekcyjny)
Treści zamieszczone na stronie zdalnego nauczania lem.matemagia.edu.pl
Komunikację z uczniami poprzez e-mail, Messenger
Prace przesyłane przez uczniów
Zarządzenia wydane przez dyrektora oraz polecenia służbowe
Ogłoszenia zamieszczone na stronie Internetowej szkoły (lostanislawow.legionowski.pl)
dotyczące m.in. zaleceń Mazowieckiej Policji oraz informacji na temat rozporządzeń MEN
i zaleceń przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, konkursów
7) Sprawozdanie dyrektora szkoły o sposobie prowadzenia nauczania zdalnego.
§7
O wynikach nauczania i oceniania informuje się rodziców poprzez dziennik elektroniczny Librus.
§8
Podstawą kontaktu z uczniami jest strona do zdalnego nauczania (lem.matemagia.edu.pl), dziennik
elektroniczny LIBRUS, aplikacja Messenger, oraz e-mail nauczyciela.
§9
Dopuszcza się możliwość korzystania z innych dostępów źródeł kontaktu, po wcześniejszym
ustaleniu ich z dyrektorem.
§ 10
Do kontaktu z rodzicami zaleca się formę dziennika elektronicznego Libris, ewentualnie rozmowę
telefoniczną.
§ 11
1. Lekcje oraz konsultacje z nauczycielami odbywają się w godzinach 8:00-15:30.
2. Dopuszcza się ustalenie innej godziny konsultacji z nauczycielem po wcześniejszym uzgodnieniu,
jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

§ 12
Wychowawcy klas zdiagnozują dostęp uczniów do narzędzi niezbędnych do nauki zdalnej, w celu
ustalenia odpowiednich form pracy tak, by każdy uczeń mógł realizować nauczanie na odległość.
§ 13
1. Zobowiązuje się nauczycieli przedmiotów do przesłania w formie pliku na skrzynkę emaliową
dyrektora szkoły opracowanych tematów lekcji (zgodnie z tygodniowym planem lekcji) wraz
z odpowiednimi załącznikami (grafiką, filmami, plikami dźwiękowymi, prezentacją i innymi
źródłami niezbędnymi do realizacji danych zajęć), w celu umieszczenia ich na stronie zdalnego
nauczania.
2. W przypadku przeprowadzenia lekcji zdalnej online odpowiednie materiały podsumowujące
lekcję (zadania, karty pracy, opis lekcji) także przekazuje się do umieszczenia na stronę zdalnego
nauczania.
3. Informację o zaplanowaniu lekcji zdalnej online wpisuje się do terminarza dziennika
elektronicznego Librus z kilkudniowym wyprzedzeniem, wraz z podaniem adresu kierującego do
lekcji zdalnej oraz godziny rozpoczęcia zajęć.
4. 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.
5. Forma przesyłania prac domowych, kartkówek, sprawdzianów do nauczycieli jest indywidualnie
ustalana między uczniami i nauczycielem danego przedmiotu.
6. Wychowawcy klas codziennie czuwają nad aktywnością uczniów (odpowiednim realizowaniem
zadań zleconych przez nauczycieli). Pozostają w stałym kontakcie z rodzicami i nauczycielami.
7. Pedagog codziennie kontaktuje się z uczniami w celu rozwiązywania spraw bieżących
i wspierania pracy wychowawczej.
8. Zajęcia wyrównawcze, rewalidacja odbywają się np.: poprzez aplikację Messenger lub Skype
w godzinach indywidualnie ustalonych pomiędzy uczniami a nauczycielem.
§ 14
Za przestrzeganie zarządzenia czynię odpowiedzialnych wychowawców klas i nauczycieli
poszczególnych przedmiotów, pedagoga szkolnego.
§ 15
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym
mgr Magdalena Grodzka-Bulge

