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ZASADY PROWADZENIA ZDALNEGO NAUCZANIA  

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA PAWŁA II W DZIAŁDOWIE 

 

ZADANIA SZKOŁY 

W czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor II LO w Działdowie odpowiada za 

organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

lub innego sposobu realizacji tych zadań. 

ZADANIA DYREKTORA 

1. Dyrektor szkoły: 

 odpowiada za organizację kształcenia na odległość;  

 odpowiada za organizację pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;  

 zobowiązany jest do powiadomienia rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana 

nauka, a także określa formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i 

uczniami; 

 ustala z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, 

uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, 

zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia;  

 ustala z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia 

oraz postępy w nauce; 

 ustala sposób dokumentowania realizacji zada szkoły; 

 określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez 

nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 

sposobu kształcenia, 

 ustala warunki i sposób: 

 przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego,  

 przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności  

 wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku 

wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, 

 zaliczania zajęć w formach pozaszkolnych 

 



ZASADY OGÓLNE 

Organizacja kształcenia na odległość 

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wprowadzonym w szkole obowiązkiem kształcenia na 
odległość:  

1. Obowiązuje ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z 
wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub 
w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły, 

2. uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie 
się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość.  

3. Nauczyciele starają się, w miarę możliwości technicznych, lokalowych i zdrowotnych, 

prowadzić zajęcia w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji MS Teams. 

4. Zajęcia przy użyciu innych platform edukacyjnych i komunikatorów są dozwolone jedynie za 

zgodą dyrektora i po umożliwieniu mu obserwacji zajęć. Nauczyciel ma obowiązek 

zaplanowania prowadzenia zajęć w innych platformach niż powyższe czy przekazywania 

materiałów przez inne komunikatory, minimum 2 dni przed zajęciami w danej klasie/grupie i 

przekazania planów do dyrektora szkoły.  

5. Nauczyciel ma obowiązek być gotowy do udostępnienia zajęć (zaprosić na zajęcia) dyrektorowi 

na życzenie, na godzinę przed zajęciami w danej klasie/grupie (forma obserwacji zajęć).  

6. Dyrektor może poprosić nauczyciela o dopisanie go do zajęć cyklicznie w formie cyklicznych 
obserwacji.  

7. Nauczyciel planuje i prowadzi nauczanie zdalne w wymiarze zgodnym z obowiązującym 
planem lekcji (w trybie stacjonarnym). 

8. Zajęcia on-line (w czasie rzeczywistym) prowadzone są według ustalonego i opublikowanego 
na stronie szkoły planu zajęć on-line (w czasie rzeczywistym). 

9. Zajęcia w trybie video/audio konferencji trwają minimum 30 minut, pozostałe 15 minut 

nauczyciel przeznacza na organizację pracy /przesyłanie plików z zadaniami, prezentacjami lub 

filmami/ lub na konsultacje przedmiotowe /indywidualne lub grupowe/. Nauczanie blokowe 

(dwie godziny pod rząd) może być prowadzone bez przerw przez maksymalnie 60 minut. Zaleca 

się robić przerwy z aktywnością fizyczną minimum co 60 minut. Przerwy dotyczą nauczycieli i 

młodzieży.  

10. Zajęcia lub konsultacje mogą być nagrywane i udostępniane jedynie za zgodą nauczyciela i 

pozostałych uczestników zajęć lub konsultacji.  

11. Podczas lekcji on-line uczniowie korzystają z zestawu słuchawkowego i włączonej kamery.  
12. Nauczyciel prowadząc nauczanie zdalne uwzględnia potrzeby edukacyjne i możliwości 

psychofizyczne uczniów określone w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno- 
pedagogicznej oraz kieruje się zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów. 

13. Nauczyciel monitoruje postępy uczniów oraz weryfikuje ich wiedzę i umiejętności informując 
o postępach w nauce. 

14. Wychowawcy we współpracy z nauczycielami monitorują udział uczniów swojej klasy w 
nauczaniu zdalnym i w najbliższym możliwym czasie o występujących trudnościach informują 
pedagoga i dyrekcję szkoły.  

15. W razie problemów technicznych w zastosowaniu i użytkowaniu dostępnych narzędzi 

komunikacyjnych można konsultować się mailowo z Panem Leszkiem Smykiem: 

l.smyk@2lodzialdowo.pl 
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DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA 

1. Dokumentowanie przebiegu nauczania 

 Dokumentowanie przebiegu nauczania odbywa się z wykorzystaniem: 
 e-dziennika; 
 oraz innej elektronicznej formy raportowania działań przez nauczycieli i 

innych pracowników szkoły. 
 

ZASADY DOTYCZĄCE OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH 

 

1. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia obecności na zajęciach i odnotowania jej w 

dzienniku elektronicznym.  

2. Nieobecności uczniów na zajęciach mogą być usprawiedliwione nie tylko z powodu 

choroby, ale także z powodów problemów technicznych i rodzinnych.  

3. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za ucznia uczestniczącego w zajęciach online.  

4. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach w zdalnym nauczaniu 

będzie weryfikowana przez wychowawcę i szkolnego pedagoga.  

 

ZASADY DOTYCZĄCE OCENIANIA 

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego w czasie nauczania innego niż stacjonarne. 

Szkolne Zasady Oceniania (Statut szkoły) i Przedmiotowe Zasady Oceniania są dokumentami również 
obowiązującym w czasie nauczania innego niż stacjonarne.  

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość: 

1. podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciel uwzględnia ich możliwości 
psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej; 

2. na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z 
ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu; nauczyciel powinien 
umożliwić uczniowi wykonanie tych zadań w alternatywny sposób; 

3. nauczyciel informuje klasę/grupę o formie sprawdzenia przyrostu wiedzy z danego obszaru 
podstawy programowej,  ustala sposób zaliczenia, sprawdzenia wiedzy mając na uwadze 
możliwości techniczne dostępne w danej klasie/grupie i dostosowuje je do tych możliwości.  

4. nauczyciel stosuje ocenianie pracy uczniów przy użyciu narzędzi dostępnych w różnych 
platformach, w których uczeń i rodzic mogą otrzymać informacje zwrotne (np. popełnione 
błędy, komentarze nauczyciela itp.)  

5. nauczyciel w pracy zdalnej wskazuje dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, 
określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane 
w sposób prawidłowy lub zawiera błędy; 

6. w czasie pracy zdalnej nauczyciel ustala oceny bieżące za wykonywane zadania, które 
wpisuje do dziennika elektronicznego. 

1. Spotkania wychowawców klas z rodzicami przebiegają w formie on-line, zgodnie z 

harmonogramem przedstawionym w terminarzu roku szkolnego 2020/2021. 

 

  



RADA PEDAGOGICZNA 

1. Rada pedagogiczna 

 Kompetencje Rady Pedagogicznej pozostają bez mian. 

 Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w  formie uchwał. Uchwały są 

podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków. 

 Zebrania rady pedagogicznej protokołowane są w formie elektronicznej. 

 

STAŁE ZESPOŁY RADY PEDAGOGICZNEJ, ZESPOŁY ZADANIOWE I KOORDYNATORZY  

1. Stałe i zadaniowe zespoły Rady Pedagogicznej II LO oraz koordynatorzy pracują w 

niezmienionym składzie.  

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący uwzględniając ustaloną przez dyrektora organizację 

wynikającą z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

1. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły prowadzone  jest 

poprzez: 

2. zapewnienie każdemu rodzicowi możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia 

oraz przekazanie im informacji o ich formie i terminach;  

3. poinformowanie o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w 

domu; 

4. wymianę informacji na temat dziecka lub ucznia z nauczycielami z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej szkół 

5. Rodzice kontaktują się z wychowawcami i nauczycielami za pomocą platformy Vulcan. 

6. Konsultacje rodziców z nauczycielami ustalane są indywidualnie przy wykorzystaniu kontaktu 

telefonicznego, mailowego lub przez e-dziennik. 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI I RADA PODZICÓW  

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 działalność organów społecznych szkoły opiera 

się na zasadach organizacji pracy szkół, tj. pracy zdalnej. 

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH 

Wychowawca i nauczyciel przedmiotu w czasie nauczania innego niż stacjonarne 

1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje 
realizację obowiązku nauki przez uczniów, kontrolując ich obecność na zajęciach on-line. 

2. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, 
ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów. 

3. Wychowawca jest zobowiązany do realizacji, przy wsparciu specjalistów, programu 
wychowawczo-profilaktycznego. Program jest modyfikowany i uwzględnią pojawiające się 
problemy związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią. 



4. Nauczyciele planują zajęcia zdalne zgodnie z dotychczasowym planem lekcji wpisując ich 
tematy, ze wskazaniem platformy/komunikatora, w e-dzienniku. 

5. Nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych: ustalają treści kształcenia, które będą 
realizowane w poszczególnych klasach, i rekomendowany sposób ich realizacji (narzędzia, 
metody i formy). W razie potrzeby nauczyciele rekomendują dyrektorowi szkoły konieczność 
modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 

6. W zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
nauczyciele są ze sobą w stałym kontakcie on-line, dzielą się doświadczeniami, 
spostrzeżeniami, współpracują przy tworzeniu materiałów edukacyjnych do pracy zdalnej, 
dzielą się nimi, wspólnie pracują nad zadaniami domowymi dla uczniów. 

7. Nauczyciel tak aranżuje zajęcia, by uczniowie korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i 
umiejętności - praca w parach i grupach, dyskusje, wymiana poglądów. 

8. Nauczyciel dostosowuje narzędzia, metody i formy pracy, które zamierza stosować w zdalnym 
nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów. 

9. każdy nauczyciel, niezależnie od wymiaru etatu zobowiązany jest w terminie do poniedziałku 
tygodnia następnego, przygotować i przesłać Raport z realizacji godzin pracy nauczyciela” za 
tydzień poprzedni, zgodnie z załącznikiem do niniejszego dokumentu 

Nauczyciel bibliotekarz w czasie nauczania innego niż stacjonarne 

1. Podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy 
i informacji. 

2. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną. 
3. Pozostaje w kontakcie z czytelnikami, proponując różne formy aktywności w formie 

konkursów, zabaw literackich. 
4. Współpracuje z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny. 
5. Na stronie internetowej szkoły umieszcza linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy 

polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących 
wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych 
zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, linki do filmów, spektakli, 
koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych i wydarzeń kulturalnych. 

6. Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, 
konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów. 

Nauczyciele wychowania fizycznego w czasie nauczania innego niż stacjonarne 

1. W zajęciach wymagających aktywności fizycznej generalną zasadą jest wybieranie ćwiczeń 
odpowiednich do możliwości i sprawności uczniów: 

 prowadzenie zajęć wychowania fizycznego za pośrednictwem ustalonej w szkole 
platformy/narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania,  

  prowadzenie zajęć z wykorzystaniem propozycji zdalnych lekcji wychowania 
fizycznego dostępnych w sieci,  

 przesyłanie uczniom zestawów ćwiczeń do wykonania w domu, inspirujących uczniów 
do wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych, które umożliwiają zachowanie 
zdrowia i sprawności fizycznej,  

  zamieszczanie filmów instruktażowych dotyczących różnorodnych ćwiczeń, 

  przygotowanie zestawów ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych możliwych do 
wykonania w warunkach domowych,  

 dokumentowanie aktywności z wykorzystaniem kart zadań sportowych,  

 korzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej,  



 inicjowanie turniejów w grach indywidualnych, w których uczniowie prowadzą on - 
line rozgrywki między sobą, np. turniej szachowy,  

 challenge - wyzwania dla uczniów w wykonywaniu różnych ćwiczeń, np. pompki, 
pajacyki, żonglerka, które umożliwiają ustanawianie i pobijanie rekordów,  

 pomysły na ćwiczenia domowe:  ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem 
sprzętów domowych, ćwiczenia z przyborami, które uczeń posiada w domu, np. 
skakanka, hula hop, piłka, programy treningowe, wykonywanie testów sprawności 
fizycznej, korzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej,  

 rodzice powinni być informowani o możliwościach wykonywania danych ćwiczeń przez 
uczniów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a uczniowie zachęcani - w miarę 
możliwości - do ruchu na świeżym powietrzu. 

2. Zajęcia teoretyczne - propozycje:  

 planowanie, np. rozgrzewki, planu treningowego, planu żywieniowego,  

  edukacja prozdrowotna, zasady zdrowego trybu życia,  

  zasady gier sportowych,  

  historie Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i w starożytności,  

  przesyłanie materiałów zawierających informacje dotyczące np. rekomendacji 
Światowej Organizacji Zdrowia na temat aktywności fizycznej dzieci i młodzieży wraz z 
zadaniami sprawdzającymi wiedzę z danej dziedziny, 

  testy teoretyczne sprawdzające wiedzę dotyczącą przepisów poszczególnych 
dyscyplin sportowych,  

  udział w projektach sportowych, np. przygotowanie prezentacji lub filmu promujących 
działania sportowe szkoły,  

  organizowanie spotkań on-line ze znanymi sportowcami,  
3. Uczniowie mogą być oceniani za zadane referaty, prezentacje, opracowywanie planów 

wycieczek, planów żywieniowych (zgodnie z WZO). 

Szkolny pedagog w czasie nauczania innego niż stacjonarne 

1. Zapewnienie możliwości konsultacji telefonicznych, mailowych i on-line dla uczniów i rodziców 
(zgodnie z potrzebami). 

2. Pedagog dostępny jest dla uczniów i rodziców telefonicznie i on-line w czasie dyżurów, zgodnie 
z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej szkoły. 

3. Pedagog prowadzi poradnictwo pedagogiczne. 
4.  Dba o stały kontakt uczniów i rodziców. 
5. Udziela pomocy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wynikających z obecnego stanu 

epidemii. 
6.  Dostarczanie informacji o instytucjach i miejscach pomocy dla dzieci i dorosłych oraz 

możliwości konsultacji ze specjalistami ( psychologiem, psychiatrą, terapeutą, telefonem 
zaufania)/ informacja na stronie internetowej szkoły/. 

7.  Udostępnia materiały psychoedukacyjne dotyczących motywowania uczniów do zdalnej 
nauki, sposobów radzenia sobie ze stresem, bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze, 
profilaktyki uzależnień. 

8. Utrzymuje systematyczne kontakty z wychowawcami i nauczycielami uczącymi, /wymiana 
informacji: kontakt telefoniczny, mailowy, wideokonferencje, inne ustalone wspólnie/. 

 

 

 

  


