Słupca, 24 marca 2020r
Zarządzenie nr 410/4/2020
z dnia 24 marca 2020r.
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy.
Na podstawie Rozporządzenia 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 ustala się co następuje:
1. Od dnia 25 marca 2020r do 10 kwietnia 2020r, a w przypadku przedłużenia
czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół do terminu określonego przez Ministra
Edukacji Narodowej obowiązują poniższe sposoby i tryb realizacji zadań
edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy.
2. Do końca roku szkolnego 2019/2020 wszyscy nauczyciele powinni zrealizować
podstawę programową. Szczególnie ważne jest to w przypadku klas trzecich oraz klas
pierwszych po gimnazjum (przedmioty, które kończą się w klasie pierwszej).
3. Wszelkie działania w celu realizacji podstawy programowej oraz w celu realizacji
zajęć bez określonej podstawy programowej, proszę planować w czasowych ramach
obowiązującego planu lekcji (zajęcia on-line, wysyłanie materiałów, konsultacje, itp.).
Zajęcia on-line muszą się jednak odbywać w godzinach określonych w planie zajęć
on-line, plan zostanie przesłany przez wicedyrektora. W planie zajęć on-line zostaną
także zaplanowane godziny konsultacji z uczniami i rodzicami.
4. Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia od dnia 25 marca 2020. dokumentacji
(uproszczonego dziennika) wg wzoru określonego załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Dokument należy wypełniać na bieżąco i przesyłać w ustalonym terminie.
5. W dzienniku elektronicznym wprowadzony jest cały plan; nauczyciele wpisują tylko
tematy lekcji, które prowadzone są on-line (wg planu zajęć on-line), sprawdzają
obecność uczniów podczas tych zajęć.
6. Wychowawcy wypełniają swoje obowiązki zgodnie z zapisami statutu. Na bieżąco
monitorują problemy uczniów ze zdalnym nauczaniem (problemy techniczne,
sprzętowe itp.)
7. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być
realizowane w szczególności z wykorzystaniem:
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a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem
www.epodreczniki.pl, e-dziennik, poczta elektroniczna, Office 365, oraz innych
środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między
nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek
podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach
internetowych

Centralnej

Egzaminacyjnej

Komisji

i

okręgowych

komisji

egzaminacyjnych,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela.
8. Podstawowym kanałem komunikacyjnym szkoły, nauczycieli z uczniami i rodzicami
jest dziennik elektroniczny. Za pomocą dziennika rodzice mają wgląd do ocen
otrzymywanych przez uczniów i mogą uzyskiwać informacje dotyczące postępów
w nauce.
9. Nauczyciele przesyłają i odbierają materiały za pomocą klasowej poczty
elektronicznej.
10. Oceny uzyskane przez uczniów w czasie określonym w punkcie 1. wpisywane są do
e-dziennika z wagą jeden. W przypadku konieczności wystawienia ocen końcowych
lub końcoworocznych ocena powinna być zbliżona do średniej ocen z całego roku
z uwzględnieniem wag. Liczba ocen powinna być zgodna z zapisami statutu. Oceny
z zachowania powinny obejmować okres od początku roku szkolnego do 11 marca
2020r.
11. Egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności
w przypadku wniesienia uzasadnionych zastrzeżeń do trybu ustalenia oceny,
przeprowadzane będą on-line przez komisję wyznaczoną przez dyrektora szkoły
w uzgodnieniu z rodzicami lub pełnoletnim uczniem.
12. Proszę wszystkich nauczycieli o przekazania informacji określonych w załączniku
nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dyrektor
Tadeusz Raczkowski
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