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 Organizacja zdalnego nauczania  

w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w 

Warszawie obowiązująca od 25.03.2020 roku 

 
Podstawa prawna:  
 

1. 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 – art. 30b. 
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 – art. 30c.  

 
Ustalenia ogólne.  
 
1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem 
epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość (do odwołania) i jest obowiązująca dla 
ucznia.  
 
2. Dyrektor szkoły informuje uczniów i ich rodziców o przyjętej w szkole procedurze nauczania 
zdalnego, poprzez moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus.  
 
3. Podstawą realizacji zdalnego nauczania jest tygodniowy plan lekcji, obowiązujący dotychczas                  
w szkole i dostępny w dzienniku elektronicznym Librus.  

W planie lekcji uwzględniono w szczególności:  
1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  
2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  
3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego          

w ciągu dnia,  
4. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  
5. ograniczenia wynikające ze specy ki zajęć. 

 
4. Nauczyciele obowiązani są realizować programy nauczania, zgodnie ze Szkolnym Zestawem 
Programów Nauczania z możliwością ich modyfikacji, wynikającej z konieczności stosowania metod 
zdalnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia i jego sytuacji rodzinnej.  
 
5. Dziennik elektroniczny Librus jest głównym narzędziem dokumentowania realizacji zadań przez 
nauczycieli i jednocześnie centrum informacji dla ucznia o realizowanych treściach oraz miejscach, 
gdzie należy je znajdować.  
Wyborze różnorodnych narzędzi do pracy zdalnej, spośród wszelkich dostępnych platform i narzędzi. 
Narzędziami do wyboru Google Classroom/ MS Teams/Zoom/Webex/ Skype i inne.  
Wyborze różnorodnych, przeplatających się form pracy zdalnej, m. in.:  

5.1 materiały do pracy przesyłane do ucznia poprzez dziennik elektroniczny,  
5.2 polecenia i instrukcje wysyłane przez komunikatory i mailowo, 
5.3 indywidualne konsultacje online lub mailowe; 
5.4 prowadzenie zajęć  online w rzeczywistym czasie z całą klasą/ grupą  
5.5 oglądanie/ słuchanie wskazanych form  w mediach ogólnodostępnych (TV, radio) oraz 

platformach streamingowych. 
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6. Każdy uczeń oraz jego rodzice mają możliwość konsultacji i kontaktu z nauczycielem lub 
wychowawcą za pośrednictwem modułu wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus lub za 
pośrednictwem poczty służbowej (adresy dostępne są na stronie szkoły 
https://traugutt.edupage.org/teachers/) 
 
7.  Nauczyciel ma obowiązek monitorować oraz oceniać postępy ucznia, stosując  ustalone przez 
siebie formy i środki techniczne, o których wcześniej informuje ucznia, uwzględniając możliwości i 
zasoby techniczne ucznia.  
 
8. Uczeń ma obowiązek wykonywać wszystkie polecenia nauczyciela, związane z  realizacją jednostek 
lekcyjnych w ilości i formie określonej przez nauczyciela.  
 
9. W przypadku konieczności: 

9.1. przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego; 
9.2. przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 
9.3. wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  

w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły w 
porozumieniu z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą ustala warunki indywidualnego 
kontaktu z uczniem w celu  przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego lub sprawdzianu 
poprawkowego, przy zachowaniu względów bezpieczeństwa ucznia i nauczyciela.  
 

10. Rodziców prosimy o wspomaganie nauczycieli w procesie dydaktycznym, zapewniając dziecku 
właściwe warunki do nauki oraz dopilnowując systematyczności jego pracy.  
 
11. Na czas kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i 
placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, 
ocenianie i klasyfikowanie uczniów odbywa się zgodnie z obowiązującym statutem dostępnym na 
stronie szkoły https://traugutt.edupage.org/a/dokumenty-szkoly. Wszyscy nauczyciele uczący 
zmodyfikowali PSO w zakresie możliwości pracy zdalnej i przesłali rodzicom i uczniom na skrzynki. 
 
12. Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 dostępny w dzienniku elektronicznym nie ulega zmianie za 
wyjątkiem dni otwartych i zebrań, które w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i 
placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 
zostają odwołane. 
 
13. Rekomenduje się korzystanie z OPEN OFFICE lub  innego oprogramowania biurowego, narzędzi 
konferencyjnych, komunikatorów internetowych, platform edukacyjnych oraz kanałów edukacyjnych 
uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu oraz zalecanych przez MEN. 
 
14. Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli: 
https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne 
 
15. Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów: 
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna 

 

16. Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-
zdalna 

 

20. Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji Polskiej online: https://www.gov.pl/web/edukacja/kanal-
edukacyjny 
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21. W czasie zajęć przy użyciu komunikatorów internetowych zaleca się wyłączanie kamer lub 
ustawienie funkcji rozmycia tła. 

 
 

 

 

 


