
Regulamin pracy zdalnej 

obowiązujący od 19 października 2020 r. 

1. Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania uczniowie XLV Liceum Ogólnokształcącego  im. 

Romualda Traugutta będą brali udział w zajęciach online wedle ustalonego planu zajęć 

edukacyjnych, który jest udostępniony na stronie internetowej szkoły oraz w Librusie. 

2. Lekcje odbywać się będą zgodnie z planem lekcji w czasie rzeczywistym 

3. Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami za pomocą Librusa wysyłając wiadomość na 

początku lekcji z informacją, w jaki sposób uczniowie mają uczestniczyć w danej lekcji. Jeżeli 

jest to informacja o przesłanych materiałach do samodzielnej pracy wówczas odebranie 

wiadomości jest potwierdzeniem obecności na lekcji. Jeżeli nauczyciel wyśle link do lekcji on-

line, wówczas obecność na lekcji jest potwierdzeniem obecności. 

4. W czasie lekcji odbywających się za pomocą wskazanej przez nauczyciela platformy (Google 

Meet, Zoom, itp.) uczniowie zobowiązani są do przestrzegania wszystkich zapisów regulaminu 

ucznia ujętego w Statucie szkoły. 

5. Podczas lekcji uczestnicy na prośbę prowadzącego włączają kamery (jeżeli nie ma takiej 

możliwości ze względów technicznych informują o tym nauczyciela). 

6. Uczestnicy lekcji mają wyciszone mikrofony, chyba że zostaną poproszeni o zabranie głosu. 

7. Chat służy do zadawania pytań prowadzącemu zajęcia oraz udzielania pisemnych odpowiedzi. 

Nie jest narzędziem komunikacji prywatnej. 

8. Uczniowie, logując się na zajęcia, posługują się wyłącznie własnym imieniem i nazwiskiem. Nie 

udostępniają swoich danych do logowania osobom postronnym ani nie zapraszają na zajęcia 

osób spoza grupy. 

9. Zabronione jest utrwalanie i upublicznianie danych osobowych oraz wizerunku uczestników 

zajęć odbywających się przy użyciu platformy e-learningowej. 

10. Osoby, które nie będą przestrzegać wymienionych powyżej zasad lub będą zakłócać przebieg 

lekcji zostaną objęte karami zgodnymi ze Statutem szkoły. 

11. Za pośrednictwem Librusa nauczyciele wysyłają uczniom zadania domowe, które mogą 

zawierać notatki do lekcji, zadania do samodzielnego wykonania, karty pracy, oraz informacje o 

notatkach znajdujących się na wskazanych przez nauczyciela platformach, zawsze z dokładnym 

opisem. 

12. Monitorowanie postępów uczniów oraz ocenianie ich wiedzy i umiejętności odbywa się wg 

zasad określonych w statucie szkoły. Stosownie do możliwości uczniów, wynikających 

zwłaszcza z dostępu do odpowiednich narzędzi informatycznych można stosować metody 

weryfikacji online (quizy itp.) 

13. Informowanie uczniów i ich rodziców o bieżących postępach w nauce, o uzyskanych ocenach, 

zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z poszczególnych zajęć edukacyjnych (w listopadzie 

2020 r.) może odbywać się telefonicznie, pocztą elektroniczną, lub innymi urządzeniami 

zapewniającymi bezpieczną komunikację elektroniczną. Za pisemnie poinformowanie rodzica o 

zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z nauczanego przedmiotu należy uznać fakt 

odnotowania oceny w dzienniku elektronicznym przez nauczyciela. Zalogowanie się ucznia i 

rodzica do dziennika jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z oceną cząstkową, 

oceną proponowaną i oceną roczną. 

14. Realizacja i ocenianie zajęć wychowania fizycznego powinny koncentrować się wokół 

zagadnień bezpieczeństwa w aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia i edukacji 

prozdrowotnej. 



15. W przypadku oddziałów klas maturalnych, zadania z przedmiotów, które nie będą zdawane na 

egzaminie maturalnym nie powinny być zbyt obciążające, a jedynie takie, by                                     

w minimalnym stopniu realizować pozostałe jeszcze treści z podstawy programowej. O ich 

doborze rozstrzyga nauczyciel prowadzący dane zajęcia. 

16. Warunkiem zaliczenia i oceny pracy, którą uczeń ma odesłać nauczycielowi, jest przesłanie jej 

(przy pomocy przycisku Prześlij lub na adres e-mail służbowy nauczyciela) w czasie 

wyznaczonym w zadaniu. 

17. Przy planowaniu tygodniowego zakresu treści oraz form pracy zdalnej uwzględnia się 

następujące proporcje: w przypadku przedmiotów kierunkowych oraz maturalnych lekcje 

online powinny stanowić nie mniej niż 75% tygodniowego wymiaru czasu przeznaczonego na 

realizację tego przedmiotu, a w przypadku pozostałych przedmiotów - z wyłączeniem 

wychowania fizycznego - nie mniej niż 50%. Pozostały czas lekcyjny realizowany jest  poprzez 

przesłanie materiałów do samodzielnej pracy ucznia. Zajęcia z wychowania fizycznego online 

prowadzone są wymiarze jednej godziny tygodniowo, zaś na pozostałe dwie lekcje nauczyciel 

zobowiązany jest zadać uczniom prace. 

18. Lekcja prowadzona w trybie online może trwać od 30 do 45 minut. 

19. Możliwe jest łączenie dwóch następujących po sobie lekcji z tego samego przedmiotu w blok 

trwający maksymalnie 90 minut. 

20. W trakcie lekcji, podczas których uczniowie wykonują samodzielnie pracę zadana przez 

nauczyciela, nauczyciele pozostają w aplikacji wskazanej przez nauczyciela do dyspozycji 

uczniów. 

21. Uczniowie, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć wychowania fizycznego z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania będą 

nadrabiali zaległości w terminach ustalonych z nauczycielem na terenie szkoły. 

Nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany zorganizować zajęcia dla ww. uczniów w 

budynku szkoły, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. Uczeń uczestniczący w zajęciach 

stacjonarnych podlega ocenie podczas tych zajęć na tych samych zasadach, co uczniowie 

uczestniczący w zajęciach wychowania fizycznego z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania. 
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