Regulamin nauczania zdalnego
Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu
I.

Zasady ogólne.
1. Celem nauczania zdalnego jest realizacja podstawy programowej w okresie czasowego
ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
2. Obowiązującym w szkole narzędziem służącym komunikowaniu się dyrektora, nauczycieli,
uczniów i rodziców jest dziennik elektroniczny.
3. Za pośrednictwem dziennika elektronicznego przekazywane są bieżące komunikaty,
zarządzenia i zalecenia oraz informacje i załączniki dotyczące nauczania zdalnego.
4. Uczniowie i nauczyciele pracują według tygodniowego planu zajęć na dany rok szkolny,
realizując poszczególne, obowiązkowe zajęcia dydaktyczne lub też w inny sposób,
określony wcześniej przez dyrektora szkoły.
5. Realizacja nauczania indywidualnego odbywa się zgodnie z tygodniowym planem
w zakresie określonym przez nauczyciela po uzgodnieniu z rodzicem.
6. Dokumentowanie realizacji nauczania zdalnego przez nauczycieli odbywa się w dzienniku
elektronicznym poprzez wpisywanie tematu, frekwencji uczniów, ocenianie – zgodnie
z planem lekcji na dany dzień.
7. Kształcenie na odległość, może odbywać się w formach:
a. nauczania zdalnego (e-learning) za pośrednictwem udostępnionej szkole platformy
Microsoft 365 (usługi Microsoft Teams), zwaną dalej „platformą”,
b. nauczania komplementarnego (hybrydowego), w którym nauczyciel (na podstawie
zarządzenia dyrektora) dzieli swoje zajęcia na dwie części – część prowadzoną
metodą tradycyjną oraz część prowadzoną w formie zdalnej (e-learning).
8. Zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje odbywające się z wykorzystaniem metod i technik
nauczania na odległość mogą być realizowane wg następujących sposobów:
a. lekcji on-line w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy, prowadzonych
zgodnie z tygodniowym planem lekcji,
b. pełnych kursów e-learningowych, na wskazanej przez nauczyciela, bezpłatnej
platformie edukacyjnej,
c. fragmentów kursów e-learningowych przygotowanych przez nauczyciela
lub udostępnionych przez niego z pełnym zachowaniem praw autorskich,
d. materiałów i narzędzi e-learningowych przygotowanych przez nauczyciela
lub udostępnionych przez niego z pełnym zachowaniem praw autorskich,
e. zadań do wykonania przygotowanych przez nauczyciela lub udostępnionych przez
niego z pełnym zachowaniem praw autorskich,
f. materiałów wizualnych: wykład, film, wycieczka wirtualna itp.
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9. W ramach nauczania zdalnego dopuszcza się naprzemienne łączenie kształcenia z użyciem
monitorów ekranowych z tradycyjnymi formami pracy z uczniem (podręczniki, zeszyty
ćwiczeń, zbiory zadań).
10. Prace klasowe lub inne formy sprawdzania wiadomości (pisemne lub ustne) odbywają się,
jeśli to możliwe, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, na terenie szkoły. Stacjonarny
sposób weryfikowania wiedzy uczniów ma na celu przede wszystkim rzetelne i obiektywne
sprawdzenie wiedzy uczniów oraz zobligowanie ich do systematycznej nauki.

II. Zasady korzystania z platformy Microsoft 365 (usługi Microsoft
Teams)
1. Nauczyciele oraz uczniowie są zobowiązani do nieprzekazywania osobom postronnym
informacji na temat dostępu (login, hasło) do platformy.
2. Platforma nie może być używana w celu przekazywania treści komercyjnych i innych
niezwiązanych z procesem kształcenia.
3. Uczestnikami zajęć prowadzonych przez nauczyciela za pośrednictwem platformy mogą
być wyłącznie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Grójcu,
w szczególności tylko uczniowie klasy przewidzianej w danej chwili planem lekcji.
Niedopuszczalny jest udział w zajęciach osób postronnych bez wcześniejszego uzyskania
zgody nauczyciela prowadzącego.
4. Uczestnicy zajęć na platformie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów
obowiązujących w szkole i ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej. W szczególności
podczas zajęć on-line:
a. uczeń ma obowiązek korzystania z kamery internetowej i mikrofonu, w sposób
określony przez nauczyciela,
b. uczeń wyznaczony do odpowiedzi ustnej ma obowiązek włączenia mikrofonu
oraz udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, pozostali uczniowie mają obowiązek
wyłączenia w tym czasie mikrofonów,
c. czat podczas zajęć służy wyłącznie realizacji zadań wynikających z przebiegu
lekcji, zabronione jest spamowanie na czacie,
d. zabronione jest rysowanie po pulpicie bez zgody nauczyciela, zmienianie tła,
wstawianie zamiast inicjałów swoich wizerunków, awatarów, obrazków itp.,
e. podczas zajęć obowiązuje całkowity zakaz używania
telekomunikacyjnych.

innych urządzeń

5. Nauczycieli i uczniów obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i nagrywania zajęć
prowadzonych za pomocą platformy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to elementem zajęć
i wszystkie zainteresowane strony zostaną o tym fakcie poinformowane oraz wyrażą na to
zgodę).
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III.

Nauczyciele
1. Nauczyciele w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły mogą korzystać z zasobów sprzętowych
szkoły, w jej siedzibie lub poza nią, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań dydaktycznowychowawczych.
2. Nauczyciele w realizacji nauczania zdalnego uwzględniają:
a. możliwości psychofizyczne uczniów,
b. podejmowanie przez uczniów intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
w tym łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich
użycia,
c. trudności w nauce wynikające z dysfunkcji ucznia,
d. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
e. fakt, że materiał lekcji będzie w dużej mierze realizowany przez ucznia
samodzielnie.
3. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach
(grupach) z danego przedmiotu musi być zgodny z zakresem zaplanowanego w roku
szkolnym planu nauczania dla danego oddziału (grupy) na danym etapie kształcenia.
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia na platformie mają obowiązek:
a. prowadzić, zgodnie z zarządzeniem dyrektora
we wskazanym okresie i wymiarze godzin,

szkoły,

zajęcia

on-line

b. przeprowadzić na początku zajęć szkolenie dla uczniów przygotowujące
do kształcenia na odległość,
c. dbać o przestrzeganie harmonogramu zajęć wynikającego z organizacji roku
szkolnego,
d. kontrolować i odnotowywać na bieżąco w dzienniku elektronicznym obecność
uczniów na zajęciach on-line,
e. odnotowywać w dzienniku elektronicznym planowane prace klasowe, sprawdziany
czy inne formy sprawdzenia wiedzy uczniów - zgodnie z zapisami w Statucie
Szkoły,
f. systematycznie sprawdzać zdobytą przez uczniów wiedzę i umiejętności,
g. utrzymywać kontakt z uczniami, monitorować aktywność uczestników zajęć
(odbieranie wiadomości i pobieranie przesłanych materiałów, odrabianie prac
domowych), informować o terminach sprawdzianów i prac klasowych
oraz nadsyłania zadań,
h. udzielać odpowiedzi i porad na zgłaszane przez uczniów pytania w formie wpisów
na forach dyskusyjnych w ramach platformy,
i.

informować uczniów o wynikach uzyskanych w trakcie realizacji zadań
na platformie,
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j.

realizować zagadnienia nauczanego przedmiotu, zgodnie z opracowanym
programem zajęć,

k. zgłaszać wszelkie nieprawidłowości szkolnemu administratorowi platformy
lub dyrektorowi szkoły.
5. Przesyłanie materiałów nie może ograniczać się jedynie do wysyłania prac do samodzielnej
realizacji – nowe treści programowe powinny zostać omówione w czasie lekcji on-line
albo w postaci komentarza bądź prezentacji, przesłanych wraz z nowymi zagadnieniami.
6. Nauczyciele weryfikują obecność uczniów na zajęciach on-line za pomocą odpowiedniego
formularza do uzupełnienia przez uczniów w trakcie zajęć lub z wykorzystaniem dostępnej
w aplikacji listy uczestników zajęć lub zgłoszenia ucznia za pomocą określonego wpisu
na czacie i odnotowują ją w dzienniku elektronicznym.
7. W przypadku, gdy uczeń zgłosił swoją obecność w czasie lekcji on-line, ale nie bierze
w niej czynnego udziału, nauczyciel jest zobowiązany do wpisania mu nieobecności na
zajęciach.
8. Szczegółowe zasady przesyłania i sprawdzania zadań określa nauczyciel.
9.

O nieprawidłowościach związanych z brakiem logowań ucznia, nieobecnościami
na zajęciach on-line lub nieoddawaniem zadań nauczyciele powiadamiają wychowawcę
klasy i pedagoga szkolnego, którzy wyjaśniają problem z uczniem i jego rodzicami.

10. Nauczyciele weryfikują wiedzę i umiejętności uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły
i Przedmiotowymi Zasadami Oceniania (stosując ocenę słowną, opisową lub wyrażoną
w skali stopniowej), w sposób zależny od specyfiki przedmiotu, oceniając między innymi:
a. zadania praktyczne wykonane przez ucznia,
b. odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów
elektronicznych,
c. odpowiedzi pisemne,
d. przygotowanie projektu przez ucznia lub grupę,
e. przygotowanie referatu, prezentacji lub innej pracy zleconej przez nauczyciela,
f. obserwację pracy ucznia,
g. sposób realizacji i wykonanie zadania,
h. rozmowę podsumowującą, informację zwrotną.
11. W ramach bieżącego oceniania nauczyciel w dowolnym momencie lekcji on-line lub też
bezpośrednio po jej zakończeniu ma prawo do poproszenia ucznia lub grupy uczniów
o bezzwłoczne przesłanie mu (w określonym czasie) wykonanej pracy domowej lub innego
zadania wykonywanego w formie pisemnej (strony z zeszytu przedmiotowego, z zeszytu
ćwiczeń, notatki z bieżącej lekcji itp.) w postaci czytelnego skanu lub zdjęcia.
12. Zadania do samodzielnej pracy dla uczniów nie mogą zagrażać w żaden sposób ich
bezpieczeństwu. Zadania z wychowanie fizycznego powinny obejmować wyłącznie formy
ruchu możliwe do bezpiecznego wykonania bez asekuracji i specjalistycznego doradztwa.
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13. Podczas nauczania zdalnego nauczyciel oraz uczeń mają bezwzględny obowiązek
przestrzegania zapisów Statutu Szkoły w zakresie poprawy ocen, ze szczególnym
uwzględnieniem przestrzegania terminu poprawy oraz obowiązku oceniania każdej
poprawianej pracy.
14. Terminy konsultacji dla uczniów oraz dyżurów dla rodziców są zatwierdzane przez
dyrekcję oraz publikowane na stronie internetowej szkoły.
a. Forma konsultacji lub dyżuru jest ustalana indywidualnie z uczniem bądź też
rodzicem (dziennik elektroniczny, platforma zdalnego nauczania, rozmowa
telefoniczna). W szczególnym przypadku zezwala się, za zgodą nauczyciela,
na kontakt przy użyciu komunikatorów internetowych.
b. Dopuszcza się możliwość spotkania nauczyciela z uczniem lub rodzicem na terenie
szkoły w wyznaczonej przez dyrekcję sali lekcyjnej z zachowaniem
obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa.
15. Wychowawca klasy na bieżąco monitoruje sytuację dydaktyczno-wychowawczą swoich
uczniów i w razie potrzeby udziela im pomocy, a także, gdy sytuacja tego wymaga, zwraca
się o pomoc do pedagoga i psychologa szkolnego oraz informuje dyrektora szkoły
o nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa psychofizycznego uczniów.
16. Pedagog i psycholog szkolny pozostają na bieżąco w kontakcie z wychowawcami,
rodzicami i uczniami i w razie potrzeby udzielają im niezbędnego wsparcia.
17. W przypadku, gdy wychowawca lub pedagog szkolny nie jest w stanie skontaktować się
z uczniem lub jego rodzicami, informacja o zaistniałym fakcie jest niezwłocznie
przekazywana do dyrektora szkoły, który podejmuje dalsze działania.

IV.

Uczniowie
1. Uczeń ma obowiązek odczytywać wiadomości w dzienniku elektronicznym i być gotowy
do wykonywania zadań zgodnie z obowiązującym go planem zajęć.
2. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach on-line na platformie, jeżeli zostały
zaplanowane przez nauczyciela, w tym posiadania sprawnie działającego sprzętu
komputerowego z mikrofonem i kamerą internetową.
3. Wszelkie problemy sprzętowe i komunikacyjne uczeń powinien niezwłocznie zgłosić
nauczycielowi prowadzącemu lub wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny.
4. W przypadku braku odpowiedniego sprzętu komputerowego lub jego czasowej
niezdatności do użytkowania, uczeń ma prawo do wypożyczenia sprzętu w szkole,
po uprzednim zgłoszeniu problemu przez ucznia lub jego rodzica do wychowawcy klasy.
5. W szczególnych sytuacjach, w przypadku ucznia, który nie ma dostępu do Internetu,
nauczyciel powinien udostępnić materiały wykorzystywane na lekcjach w wersji tekstowej
i przesłać je do wydrukowania w szkole. Uczeń jest wówczas zobowiązany niezwłocznie
ustalić termin odbioru materiałów z sekretariatem szkoły.
6. W przypadku sporadycznych problemów z Internetem lub sprzętem komputerowym uczeń
ma obowiązek niezwłocznego uzupełnienia materiału realizowanego na lekcjach on-line
od innych uczniów ze swojego zespołu klasowego.
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7. Uczeń biorący udział w zajęciach on-line ma obowiązek:
a. aktywnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na platformie,
b. posiadać przy sobie wszystkie narzędzia niezbędne do właściwego
przeprowadzenia zajęć (podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, atlas,
przybory matematyczne itp.),
c. zapoznać się z umieszczonymi na platformie materiałami dydaktycznymi,
d. wykonywać samodzielnie testy, zadania oraz inne formy sprawdzania wiedzy,
e. rozliczać się z wykonywanych przez siebie prac i aktywności w terminach
ustalonych przez prowadzącego,
f. przystępować do sprawdzianów wiadomości w wyznaczonym terminie.
8. Zadania zlecone przez nauczyciela są obowiązkowe.
9. Uczeń odsyłający nauczycielowi prace nieterminowo może otrzymać ocenę niedostateczną
lub zostać upomniany w postaci pisemnej uwagi.
10. Uczeń odsyłający nauczycielowi prace wykonane niesamodzielnie, będące udowodnionym
plagiatem, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy oraz uwagę wpisaną
do dziennika elektronicznego.
11. Uczeń może być oceniony za swoje zaangażowanie w kształcenie na odległość z danego
przedmiotu w zakresie formy „aktywność”.
12. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zapowiedzianych formach sprawdzania wiadomości
na terenie szkoły.

V.

Rodzice (prawni opiekunowie)
1. Rodzice (prawni opiekunowie) współpracują ze szkołą w ramach zdalnego nauczania.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek systematycznego logowania do dziennika
elektronicznego i odczytywania wiadomości wysyłanych przez nauczycieli,
wychowawców lub dyrektora szkoły.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) stwarzają uczniowi odpowiednie i bezpieczne warunki
sprzyjające nauce i koncentracji.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) zapewniają bezpieczne warunki do realizacji zdalnego
nauczania, w tym umożliwiają dzieciom dostęp do narzędzi wskazanych przez nauczyciela
w określonym czasie i dbają o bezpieczeństwo cyfrowe.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) monitorują frekwencję uczniów i postępy w nauce podczas
zdalnego nauczania, które jest dokumentowane w dzienniku elektronicznym.
6. W przypadku choroby dziecka rodzice (prawni opiekunowie) powiadamiają wychowawcę
(poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym) o braku możliwości realizacji nauczania
zdalnego.
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7. Rodzice (prawni opiekunowie) motywują i wspierają uczniów do systematycznego uczenia
się poza szkołą.

VI.

Postanowienia końcowe
1. Monitorowanie przebiegu zdalnego nauczania prowadzi dyrektor szkoły w oparciu
o dziennik elektroniczny i platformę Microsoft 365.
2. Pedagog i psycholog szkolny w sprawach wychowawczych pozostają
do dyspozycji/konsultacji on-line bądź telefonicznie dla uczniów i rodziców
w wyznaczonych godzinach pracy (informacje dostępne na stronie internetowej szkoły).
3. Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów nieujęte w niniejszym dokumencie regulują
Statut Szkoły i Przedmiotowe Zasady Oceniania.
4. Regulamin obowiązuje od 1.09.2020 r.
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