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Drodzy rodzice, uczniowie
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 od dnia 19 października wprowadza się
następujące zmiany:
Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
1. Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej prowadzi
kształcenie na dotychczasowych zasadach, w formie tradycyjnej, trybie stacjonarnym zgodnie
z obowiązującym planem zajęć.
II Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
1. Zmianie ulega organizacja edukacji II Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej – szkoła wprowadza kształcenie na odległość,
nauczanie zdalne.
2. Z dniem 19 października 2020 r. placówka realizuje tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych
poszczególnych oddziałów zgodny z obowiązującym planem lekcji
3. W ramach tygodniowego planu zajęć dydaktycznych realizowane są:
a) lekcje przedmiotowe z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora,
b) godziny do dyspozycji wychowawcy,
c) nauczanie indywidualne,
d) zajęcia rewalidacyjne
e) zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
4. Nauczyciele biblioteki oraz pedagodzy i psycholog szkolny wykonują swoją pracę zgodnie
z dotychczasowym harmonogramem godzin dyżurowania, z uwzględnieniem różnorodnych form
kontaktu z uczniami, rodzicami i nauczycielami z zachowaniem reżimu sanitarnego.
5. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację
obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku
nieobecności ustala powód tego zdarzenia.
6. Potwierdzenie realizacji zajęć stanowi wpis do dziennika elektronicznego, lub dziennika papierowego
zgodnie z przyjętymi ustaleniami w miesiącu wrześniu.
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7. Nauczyciel Wychowawca jest zobowiązany do stałego monitorowania obciążenia uczniów
w zakresie ilościowym realizowanego materiału.
8. W tygodniowym zakresie treści nauczania zobowiązuję Państwa do stosowania różnych metod i technik
kształcenia na odległość z uwzględnieniem:
a) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu
dnia,
c) łączenia przemienności kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
d) ograniczenia wynikającego ze specyfiki zajęć.
9. Każdy nauczyciel dostosowuje metody i formy pracy zdalnej do specyfiki przedmiotu.
10. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści i umiejętności.
Uczeń ma prawo korzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela w związku z wykonywanymi
zadaniami.
11. Zastrzega się obowiązkowe zastosowanie nauczania on – line - wideokonferencja
w przedmiotach egzaminacyjnych. Różnorodność form prowadzonych zajęć ustala Wychowawca klasy
w konsultacji z nauczycielami uczącymi w danym oddziale i zapoznaje z nim uczniów i rodziców.
12. Nauczyciele w godzinach zgodnych z planem lekcji danego oddziału pozostają w stałej gotowości do
kontaktu z uczniem w dowolnej formie: dziennik elektroniczny, email, wideokonferencja, telefon.
13. Nauczyciel zapewnia każdemu uczniowi i rodzicowi możliwość konsultacji poprzez dziennik
elektroniczny.
14. Nauczyciel informuje rodzica o dostępnych materiałach, możliwych formach ich realizacji poprzez
dziennik elektroniczny oraz sposobach oceniania.
15. Informacja o zakresie pracy domowej umieszczana jest w dzienniku elektronicznym, zakładka: praca
domowa.
16. Nauczyciel dokonuje modyfikacji programu nauczania z przedmiotu, wynikającej z obecnej sytuacji.
17. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej.
18. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie
podlegało ocenie.
19. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów
umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej, lub poprosić o samodzielne wykonanie
pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.
20. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie.
Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.
21. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego
nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy oceny, w tym oceny
z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.
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22. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być umieszczana
odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas na
jego wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą musieli korzystać z komputera.
23. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), jest
zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.
24. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku, na bieżąco przekazywane
uczniom i rodzicom.
25. Rekomendujemy formy pracy zdalnej z wykorzystaniem dostępnych w Internecie narzędzi
i materiałów edukacyjnych. Poniżej prezentujemy przydatne linki i informacje na temat materiałów do
wykorzystania w pracy z uczniami.


www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalna-klasa



Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów



Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli



Zdalne lekcje



Zestawy zadań powtórkowych



Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje



Epodreczniki.pl



Portal wiedzy dla nauczycieli



Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych



Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”



Portal lektury.gov.pl



Strona Centrum Nauki Kopernik



Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej, Serwis IPN Przystanek
historia, edukacja.ipn.gov.pl/



Strona Krajowego Biura Programu eTwinning



Serwis Ninateka



Serwis Muzykoteka Szkolna



Biblioteka Cyfrowa Polona



Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji



Serwis Telewizji Polskiej



www.gov.pl/web/edukacja/wesola-nauka-w-tvp2



www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne



Serwis Polskie Radio Dzieciom



https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online



https://www.gov.pl/web/edukacja/kanal-edukacyjny



www.gov.pl/web/edukacja/elektroniczne-wersje-podrecznikow-i-materialow-dydaktycznych



szkolaztvp.pl, vod.tvp.pl
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www.gov.pl/web/edukacja/e-lekcje-historii-z-polskim-radiem-materialy-dla-nauczycieli



www.gov.pl/web/edukacja/centrum-nauki-kopernik-dla-nauczycieli



www.gov.pl/web/edukacja/program-finansoaktywni



www.gov.pl/web/edukacja/materialy-do-ksztalcenia-zawodowego-na-epodrecznikipl



www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-zasoby-online-instytucji-kultury
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26. Sprawy nie uregulowane powyższym zarządzeniem zawiera Strategia Przygotowania i Zarządzania
Placówką Oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Zespole
Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach w roku szkolnym
2020/2021
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