Puszcza Mariańska, 26.10.2020 r.
(miejscowość, data)
ZARZĄDZENIE NR 10/2020
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej
z dnia 26.10.2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedur nauczania zdalnego w Liceum Ogólnokształcącym
im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej
Podstawa prawna:
1. art. 30b, art. 30c USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID – 19
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
§ 1.
Wprowadza się procedury nauczania zdalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława
Tańskiego w Puszczy Mariańskiej
§ 2.
Informacje ogólne
Dla dobrej organizacji i ujednolicenia pracy oraz przekazu informacji zdalne nauczanie
prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy MS Teams
§ 3.
Warunki techniczne.
Platforma zdalnego nauczania zapewnia:
1. swobodną, dwustronną komunikację między nauczycielem i uczniami,
2. realizację procesu dydaktycznego poprzez komunikację nauczyciela z uczniem,
3. merytoryczną i organizacyjną indywidualizację programu nauczania,
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4. kontrolę postępów każdego ucznia w przyswajaniu treści dydaktycznych,
5. ocenianie wiedzy, umiejętności i postępów ucznia.
Warunki techniczne wymagane do realizacji zdalnego nauczania:
1. posiadanie urządzenia elektronicznego (komputer stacjonarny, laptop, notebook,
tablet, smartfon), wyposażonego w mikrofon i kamerę,
2. dostęp do internetu,
3. posiadanie przeglądarki internetowej obsługującej wideokonferencje, np. Google
Chrome lub zainstalowaną aplikację MS Teams.
§ 4.
Przygotowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych zdalnie z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość:
1. lekcje prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji,
2. lekcja prowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwają
minimum 30 min, maksimum 45 min.
3. prowadzenie zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym wymaga przygotowania i
opracowania materiałów dydaktycznych udostępnionych za pośrednictwem platformy
zdalnego nauczania,
4. zajęciami udostępnionymi na platformie zarządza nauczyciel prowadzący, który
zwykle jest autorem materiałów dydaktycznych,
5. nauczyciel prowadzący nadzoruje działania uczestników zajęć oraz zapewnia im
pomoc merytoryczną,
6. nauczyciel prowadzący ocenia pracę uczniów – zapisując oceny w dzienniku
elektronicznym.
§ 5.
Obowiązki ucznia podczas zdalnego nauczania:
1. do lekcji zdalnej uczeń przystępuje na platformie TEAMS, na zespole swojej klasy, na
kanale odpowiadającym danym zajęciom,
2. uczeń bierze udział w zajęciach z domu, siedzi przy biurku/stole,
3. uczeń może uczestniczyć w zajęciach zdalnych zorganizowanych w szkole,
4. lekcję zdalną rozpoczyna nauczyciel, uczniowie do niej dołączają,
5. do lekcji zdalnej uczeń jest przygotowany, co oznacza, że:
a. ma przy sobie zeszyt, podręcznik, zbiór zadań oraz inne pomoce/przybory,
o które prosił nauczyciel,
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b. zapoznał się z materiałami, które wcześniej zostały udostępnione przez
nauczyciela,
c. nie spóźnia się.
6. Kiedy uczeń dołącza do lekcji zdalnej wycisza mikrofon. Korzysta z czatu, włącza
mikrofon na polecenie nauczyciela, a w celu zabrania dodatkowo głosu korzysta
z funkcji „podnieś rękę” i oczekuje na reakcję nauczyciela.
7. Lekcje zdalne to normalne zajęcia, zatem uczeń:
a. jest obecny na lekcji (sprawdzana jest obecność, zaznaczana w e-dzienniku),
b. włącza kamerę na prośbę nauczyciela,
c. ma odpowiedni strój,
d. nie wychodzi w trakcie trwania lekcji i nie rozłącza się,
e. w komunikacji z nauczycielem i kolegami z klasy używa zwrotów
grzecznościowych oraz dba o kulturę języka,
f. odpowiada na zadane pytania przez nauczyciela,
g. odrabia prace domowe zadane przez nauczyciela – prace domowe zapisywane
są przez nauczyciela w e-dzienniku,
h. przystępuje do prac klasowych, sprawdzianów, testów online lub w szkole.
8. Upublicznianie, wykorzystywanie, nagrywanie, przerabianie, komentowanie
wizerunku lekcji zdalnej jest zabronione.
9. W przypadku niezastosowania się do ww. obowiązków lub zakłócania lekcji uczniowi
zostanie obniżona ocena z zachowania.
10. W przypadku braku odpowiedzi wywołanego ucznia, nauczyciel może wstawić ocenę
niedostateczną.
11. Jeżeli uczeń z powodów technicznych nie może udzielić odpowiedzi, dopuszcza się
indywidualne odpytanie ucznia w aplikacji Messenger.
12. W przypadku kiedy uczeń nie uczestniczy w lekcjach zdalnych jest zobowiązany
uzupełnić braki i przesłać prace domowe.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
(pieczęć i podpis dyrektora)
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