REGULAMIN REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁU SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH W KALISZU POMORSKIM Z WYKORZYSTANIEM
METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
OD 25 MARCA 2020R.

Podstawa prawna:
a) rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020r.;
b) rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szkoły dzienne – liceum ogólnokształcące i technikum informatyczne.
1. Dokumentacja i przebieg procesu kształcenia:
a) dokumentacja procesu kształcenia będzie prowadzona na odległość z wykorzystaniem
dziennika elektronicznego Librus;
b) proces nauczania będzie realizowany na podstawie dotychczasowego planu lekcji;
c) w dni robocze nauczyciele mający w danym dniu zajęcia lekcyjne przesyłają zgodnie
z planem lekcji tematy tych zajęć uczniom przez wiadomość w dzienniku elektronicznym
w godzinach od 8.00 do 10.00;
d) wiadomość przesłana przez nauczyciela zawiera: temat lekcji, cele/zagadnienia, informację
z poleceniami z podręcznika, zeszytu ćwiczeń do wykonania przez uczniów, linki do filmów,
animacji, prezentacji itp. z poleceniami, wytłumaczeniem jak je wykorzystać, informację na
temat innych stosowanych metod i form kształcenia na odległość przewidywanych do
wykorzystania na lekcji, np. terminie i godzinie spotkania nauczyciela z uczniami
realizowanego przez komunikatory internetowe, platformy edukacyjne, itp., terminie i trybie
przesłania przez uczniów odpowiedzi do zadań z lekcji, jednak nie dłuższym niż tydzień od
przesłania tematu lekcji;
e) uczniowie są zobowiązani do odczytania wiadomości z tematami lekcji, w dniu, w którym
mają lekcję zgodnie z planem, w godzinach od 10.00 do 14.00;
f) nauczyciele po godzinie 14.00 w dniu, w którym mają lekcje zgodnie z planem sprawdzają
listę uczniów, którzy odczytali wiadomość z tematem lekcji wysłaną rano. Na podstawie
odczytanej widomości wpisują w dzienniku elektronicznym obecność uczniów na zajęciach
oraz temat lekcji w danym dniu zgodnie z planem lekcji w normalnym trybie. Uczeń, który nie
odczytał wiadomości w terminie uznany jest za nieobecnego na lekcji.
g) usprawiedliwianie nieobecności na lekcjach odbywa się w normalnym trybie przez
wiadomość przesłaną wychowawcy klasy przez rodziców ucznia;
h) w procesie dydaktycznym prowadzonym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość nauczyciele wykorzystują dostępne i wybrane przez siebie narzędzia online lub
podręczniki i inne materiały dostosowane do możliwości uczniów oraz sprzętu i łącza

internetowego, którym dysponują, tak aby wszyscy uczniowie danej klasy/grupy byli objęci
procesem kształcenia, m.in. portal Librus Synergia, Zintegrowaną Platformę Edukacyjną
dostępną pod adresem www.epodreczniki.pl, materiałów dostępnych na stronie CKE i OKE
Poznań, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
i) powyższy tryb dokumentacji i przebiegu procesu kształcenia stosuje się również w przypadku
prowadzenia przez nauczyciela zajęć w ramach zastępstw doraźnych przydzielonych w danym
dniu przez dyrektora szkoły.
2. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności
uczniów:
a) nauczyciele będą monitorowali postępy uczniów zdalnie, z wykorzystaniem narzędzi online
i komunikatorów oraz dziennika elektronicznego, przez sprawdzanie i weryfikację przesyłanych
zadań i poleceń wykonanych przez uczniów, wykonanych przez nich za pomocą narzędzi online,
odpowiedzi uczniów „na żywo” z wykorzystaniem komunikatorów internetowych;
b) nauczyciele będą mogli oceniać postępy uczniów z wykorzystaniem powyższych narzędzi
wpisując do dziennika elektronicznego oceny z kategorii zgodnych z zasadami wso, po
wcześniejszym uzgodnieniu z uczniami form, metod i terminu weryfikacji ich wiedzy w sposób
zdalny;
c) w wyjątkowych wypadkach, w przypadku braku innej możliwości, będzie możliwa weryfikacja
postępów ucznia podczas indywidualnego spotkania z nauczycielem w szkole we wcześniej
uzgodnionym terminie;
d) ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po konsultacji z innymi nauczycielami za
pomocą dziennika elektronicznego zgodnie z zasadami wso.
3. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego,
egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób
ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do
trybu ustalenia tej oceny:
a) wymienione wyżej egzaminy i sprawdziany będą przeprowadzone w szkole w terminie
uzgodnionym indywidualnie przez ucznia i jego rodziców z dyrektorem szkoły i nauczycielem
przedmiotu, tak aby w egzaminie brał udział tylko jeden uczeń i nauczyciel/nauczyciele niezbędni
do jego przeprowadzenia zgodnie z zasadami wso.
4. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej,
z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać zostaną opublikowane w formie tabeli w
formacie pdf na stronie internetowej szkoły po uprzednim ich przekazaniu przez nauczycieli
dyrektorowi szkoły.
5. Konsultacje uczniów i rodziców z nauczycielami:
a) konsultacje uczniów i rodziców z nauczycielami będą prowadzone drogą elektroniczną za
pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym Librus, do którego stały dostęp mają uczniowie,
rodzice uczniów oraz nauczyciele.

Opracował – Maciej Rydzewski

