ZARZĄDZENIE nr 8/20/21
z dnia 19.10.2020r.

Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie,
mgr Małgorzaty Jackowskiej w sprawie prowadzenia nauczania zdalnego

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienionego rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od dnia 19 października 2020r. do odwołania zarządzam prowadzenie zajęć dydaktycznowychowawczych w formie nauczania zdalnego. W związku z tym:
1. Nauczyciele zobowiązani są do realizacji podstawy programowej. Podstawa
programowa jest realizowana zgodnie z tygodniowym planem lekcji dla
poszczególnych klas, z uwzględnieniem m.in.: równomiernego obciążenia ucznia
zajęciami w danym dniu oraz dostosowaniem sposobów oraz metod pracy do potrzeb
i możliwości uczniów.
2. Możliwa jest modyfikacja rozkładu nauczania, polegająca na zmianie kolejności
realizowanych treści ( np. realizacja działów łatwiejszych lub bardziej teoretycznych)
tak, by uczeń miał możliwość samodzielnego przyswojenia i zrozumienia partii
materiału.
3. Nauczyciele prowadzą naukę na odległość wykorzystując wszystkie dostępne im
środki i metody. Korzystają przy tym m.in. z: dziennika elektronicznego, strony
internetowej szkoły, poczty elektronicznej, platformy Teams.
W dzienniku elektronicznym w zakładce „Zadania domowe” wpisują systematycznie
polecenia dla uczniów.
Nauczyciele, którzy nie mają w warunkach domowych dostępu do sieci internetowej
lub nie posiadają odpowiedniego sprzętu, mogą korzystać z tych narzędzi w szkole.
Warunkiem przebywania na terenie szkoły jest dobry stan zdrowia, bez żadnych
objawów np. nawet niewielkiego przeziębienia oraz przestrzeganie wszelkich
zaleceń wynikających z obowiązującego stanu epidemii.
4. Nauczyciele na bieżąco zakładają w dzienniku elektronicznym lekcje, sprawdzając
obecność wybierają opcję „nz”.
5. Korzystanie przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną
musi uwzględniać zasady bezpiecznego użytkowania sieci internetowej, ich
dostępność w domu, a ze względów zdrowotnych czas korzystania z tego typu
urządzeń w ciągu dnia.
6. Praca uczniów w zdalnym nauczaniu powinna być na bieżąco monitorowana i
oceniana. Wybór sposobu kontrolowania i oceniania należy do nauczyciela.

7. Uczeń powinien mieć możliwość poprawy oceny. Jeśli nie jest to możliwe w wyniku
nauczania zdalnego, nauczyciel może umówić się z uczniem indywidualnie na terenie
szkoły, w wydzielonej do tego celu strefie.
8. W przypadku chęci korzystania z takiej możliwości, nauczyciel ma obowiązek
wcześniej poinformować szkołę ( telefonicznie lub mailowo) o terminie i godzinie
takiego spotkania. W szkole będzie prowadzona ewidencja takich spotkań.
Warunkiem jest dobry stan zdrowia zarówno nauczyciela jak i ucznia, bez
żadnych objawów np. nawet niewielkiego przeziębienia oraz przestrzeganie
wszelkich zaleceń wynikających z obowiązującego stanu epidemii.
9. Nauczyciele prowadzący zajęcia kontaktują się z rodzicami poprzez dziennik
elektroniczny, zapewniając każdemu z nich możliwość konsultacji.

(-) mgr Małgorzata Jackowska
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Romualda Traugutta w Częstochowie

