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Załącznik nr 1

do zarządzenia dyrektora Liceum Ogólnokształcącego lm, Mikołaja Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej
nr L4/2O2O

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ORGANIZACĘ PRACY SZKOŁY W TRYBIE
HYBRYDOWYM Z WYKORZYSTA}IIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCDNIA NA

ODLEGŁOŚC W OKRESIE CZASOWEGO ZAIWSZENIA ZAĘCPRZr,Z DYREKTORA
SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGA|IIEM, PRZBCIWADZIAŁANIEM I

ZWALCZANIEM CovID-l9
I. Przepisy ogólne

1. Regulamin określający organizację pracy szkoĘ w Ębie hybrydowym z wykorzystmiem metod i
tęchnik ksźałcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaĘ w związku z zapobieganiem, przeciw dzińarięm i zwalczanięm covid-l9, zwane dalĄ
Regulaminem, określa sposób i Ęb realizacji zadań Liceum Ogó|noksźałcącego im, Mikołaja
Kopernika w okresie czasowego ogramczeniajej funkcjonowania, o któriłn mowa w Rozporządzenie
Ministra Edukacj i Narodowej i Sportu z dnia 3I grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (U.Dz.U , 2020 poz, 1166, ze zm.)

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w klasach wskazanych
w zarządzeniach dyrektora dla uczniów z problemami zdrowotnymi/ dla uczniów objętych
nauczaniem indywidualnym rozpoczyna się realizacja zadafi szkoĘ, w tym realizacja podstawy
programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z zasadami
opisanymi w Regulaminu, o którym mowa w ust. l.

3. Dla pozostałych klas rea|izacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej odbywa się w
trybie stacjonarnym. Zajęcia te uwzględniają zasady reżimu sanitarnego opisanego w wytycznych
ustalonych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora sanitarnego. Zajęcia, o których
mowaw ust. 3 odbywają się zgodnie zzasad,ami opisanymi w Regulaminie organizacjizajęć w czasie
reżimu sanitarnego orazzasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.

KSZTAŁCENIE ONLINE
l. Ksźałcenie na odległość będzie odbywało się przemiennie z uĘciem monitorów ekranowych (zajęcia

on-line) oraz bez ich użycia przez podejmowanie przez ucznia aĘwności określonych przez
nauczyciela, potwierdzających zapomanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny
pracy ucznia wykonywanych w domu, zwanych daIej zadaniami,

2. Zajęcia on-line będą się odbywĄ zwykorzystaniem funkcjonalności Microsoft Office 365 zaplkacją
Teams

3. Aktywności określone przęznauczyciela w zadaniach, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym
materiałem i dające podstawę do oceny pracy ucznia będą realizowane z wykorzystaniem materiałów
dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez nauczyciela oraz innych materiałach
prązgotowany ch pr zez nauczy ciela,

4. Ksźałcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej
uczniów zuwzględnieniem ich możliwości psychoftzycznych. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego
obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadania,ni przez poszczególnych nalczycieli
przedmiotów oraznadmięme obciązenie pracąprzed monitorem komputera. Jedna jednostka lekcyjna
pracy przed monitorem komputerowym nie powinnabyć dłuższaniż 30 min.

5. Za\ęcanę jest wskazywanie ucmiom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych dla chętnych.
Zadaniate zwykorzystaniem środków komunikacji elektronicmej zapewniających wymianę informacji
b ę dą pr zekarywane nauczyc ie lom.

6. Zajęcia on-line orazgodziny konsultacji z nauczycielem dla poszczególnych oddziałów odbywają
się zgodnie z dotychcza§owym tygodniowym planem lekcji zgodnie z ustalonym tygodniowym
planem zĄęc, w któryłn oz.naczono rodzaj zajęć, np. zajęcia online, konsultacje znauczycielem.

7. Nauczyciel przedmiotu jest dostępny dla uczria w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym
planem zajęć, W tym czasie organizuje spotkania wirtualne ze swoją zklasą na uzgodnionym pońalu,
platformie lub udziela uczriom konsultacji - można kontaktować się z nim za pomocą dziennika
elektronicznego Vulkan

8. Nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog) są dostępni dla uczriów, rodziców i nauczycieli w
godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej Prowadzą



wsparcię indywidualne i grupy wsparcia on-linę. Można się z nimi kontaktowac zapomocą dziennika
elektronicznego Vulkan

9. Nauczyciele bibliotekarze są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania
środków komunikacji elektronicznej. lch zadania to:

1) udostępnianie zasobów biblioteki on-line,
2) udzięlanie wsparcia uczniom przy wykonywaniu zadafi i aĘwności zleconych przez

nauczycieli, szczególnie w zakresie wskazywania literatury przedmiotu w formie

elektron icznej.
3) publikacja raz w tygodniu recenzji ciekawej książki jako zachęta do jej przecąĄania,
4) prowadzenie strony na Facebook"u, na temat ciekawych publikacji, literatury itp.

10. Nauczyciele świetlicy są dostępni dla uczniów irodziców zapomocą wykorzystania środków
komunikacji elektronicznej w godzinach swojej pracy.

II. Zadania wychowawcy klas

1,. Wychowawcy klas zbiorą informację doĘczące:
1) aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,
2) preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów naaczania z

wykorzystaniem np. komunikatorów, grup społecznościowych, pocżty elektronicznej, platform
edukacyjnych, dziennika elektronicznego,

3) mozliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Intemefu w warunkach
domowych w czasie trwania zajęć on-line,

2. Wychowawca na wybranym komunikatorze zakłada bądź zlęca założenie profili indywidualnych
ucmiów orazzakładaprofil grupowy klasy. Jest rnoderatorem tej grupy.

3. Wychowawca monitoruje 1lość zadańprzekazywanych uczniom, aw razie potrzeby zgłasza potrzebę ich
modyfrkacji.

IIl. Zadania n a u czycieli

1. Tygodniowy zalłęs zadń dla ucznia uwzględnia przewidywany, realny czas wykonania zadań
zuwzględnieniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla poszczegó|nych przedmiotów.

2. Uczniowie biorą udział w zaplanowanych zajęciach on-line oraz realizl4ą zadania i przesyłają do
nauczycieIa do piątku każdego §godnia.

3. Nauczyciele zg]aszają do dyrektora ewentualną potrzebę modyfikacji programu nauczanla w związku
z ftow ą organizacją procesu ksńń:cęnia.

IY. Zadania dyrektora

1. Dyrektor przekazuje ucmiom, rodzicom i nauczycielom informację o Zasadach organizacji pracy szkoŁy
w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania za pomocą strony internetowej szkoĘ, dziennika
elektronicznego

2. Koordynuje wspóĘracę nauczycieli z uczniami i rodzicami poprzez realizację zadań okręślonych w
przyjętychZasadach.

3. Nadzoruje obciążenie ucmiów zadaniami wskazanymi przęzna|lczycieli w tygodniowym zakresie treści
nauczanla.

4. Dyrektor w razię potrzeby modyfikuje tygodniowy plat zajęć.

V. Sposób monitorowania postępów uczniów
oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów

l. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie spotkań on-line
orazudzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do :

l) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcię rozmów telefonicznych,
2) wypowiedzi ucmiów naczacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on-

1ine.

4) zadafii prac przesłanych do nauczyciela droga elektroniczną.

2. Weryfikacja wiedzy i umiejętności ucmiów będzie odbywała siępoprzez ocenianię bieżące:.
l ) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcię rozmów telefonicznych,
2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonfęrencji/webinariów i innych form komunikowania się on-

1ine,



4) wykonanych w domu zadań z|ęconych przęz nauczycięla, przesłanych mailem lub inną drogą

elektroniczną,
5) testy on-line udostępnione na platformie Office 365, Teams

3. Kryteria ocen bieżących oraz sposób uzasadniania tych ocen określa statut szkoły.

VI. Konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia

1,. Nauczyciel jest zobowiązany do udzlęlartia konsultacji każdęmu uczniowi lub rodzicowi w czasie

W znaczony ch godzin konsultacj i.
2. Konsultacje odbywają się w formie:

l ) telefonicm ej (za zgodą nauczy ciela),
2) mailowej,
3) na czacie tekstowym, na indywidualnym forum dyskusyjnym,
4) w czasie wideokonferencji,
5) innych form komunikowania się on-line uzgodnionych zrodzicęm

VII. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce,
a także uzyskanych przez ucznia ocenach

1 . Rodzice oraz uczliowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocęnach za
pośrednictwem dziennika elektronicmego.

2. W/winformacjemogąbyć przekazywanetakżęzapomocąinnych, uzgodnionychz rodzicem, dostępnych

form porozumiewania się na odległość
3. Uczniowie dodatkowo otrrymują informację zwlotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w

czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie Wznaczot7ych w tygodniowym planie godznzĄęć.

VIII . Dokumentowanie realizacji zadań szkoły

L. Dokumentowanie realizacji obowiązku szkolnego w czasie realizacji podstawy programowej z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
1) w czasie zajęć on-line nauczyciel na podstawie aktywności ucznia odznacza jego obecność w
dzienniku elektronicmym,
2) biorąc pod uwagę brak mozliwości dostępu ucmia do sprzętu komputerowego lub brak dostępu do

lnternetu w walunkach domowych orazróżnę waruŃi lokalowe i wielodzietność rodziny, które mogą
wpływać na specyfikę nauki dziecka w domu - obecność możebyć zaliczona na podstawie wykonanego
zadania w r o zliczerlu ty go dn i owym.

2. Dokumentowanie realizacji zadańnauczyciela odbywa się poprzez:
uzupełnianie dziennika elęktronicznego, w tym wpisanie zrealizowanych tematów, dostosowanie treści
zajęć edukacyjnych do metod kształcenia na odległość.
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