ZARZĄDZENIE DYREKTORA
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. E. DEMBOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE - NR 11/2020

Na podstawie komunikatu Departamentu Informacji i Promocji Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 4 listopada 2020 r zamieszczonego na stronie MEN
Zarządzam co następuje:

§1
Od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. nauczyciele I LO organizują lekcje zdalnego nauczania
zgodnie z tygodniowym wymiarem zajęd przydzielonym w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny
2020/21.

Lekcje odbywają się zgodnie
Zgodnie z następującymi zasadami:
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•

Lekcje mogą trwad od 30 do 45 minut, przestrzegamy rozkładu przerw, które mogą
zostad wydłużone z uwagi na 30 minutowe lekcje, ale nie powinny byd skracane.
• Nauczyciel uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów w poszczególnych
poziomach klas oraz dostosowuje program nauczania do możliwości zdalnego
nauczania, w szczególności redukując treści nauczania do rzeczy niezbędnych, w celu
realizacji podstaw programowych
• Metody kształcenia powinny byd zróżnicowane, tzn. z użyciem monitorów
ekranowych i bez ich użycia (np. korzystanie z podręczników, źródeł drukowanych,
wykonywanie zadao w zeszycie itd.)
• Nauczyciel przygotowując lekcje, wykorzystuje polecane przez MEN platformy
edukacyjne, platformy edukacyjne wydawnictw wybranych podręczników i inne
przydatne w realizacji podstawy programowej (nie polecamy uczniom platform
płatnych.)
§3
Nauczyciele prowadzą lekcje z sal lekcyjnych I LO lub z domu, jeżeli posiadają odpowiednie
warunki techniczne do prowadzenia takich zajęd, o zajęciach prowadzonych z domu
informują dyrektora szkoły, drogą mailową
§4
Nauczyciel wychowawca, w ramach swoich obowiązków, kontaktuje się ze swoja klasą
online (dziennik, „chmura”), sprawdzając: czy uczniowie mają problemy z nauką zdalną, czy
potrzebują indywidualnej pomocy. Przesyłają do uczniów, rodziców informacje, komunikaty
zgłaszane przez innych nauczycieli lub dyrektora szkoły. Organizują też pomoc w sytuacjach
szczególnych.
§5
Nauczyciele sprawdzają frekwencję na zajęciach, rodzice, pełnoletni uczniowie przesyłają
usprawiedliwienia do wychowawcy klasy poprzez dziennik elektroniczny.

§6
W czasie trwania zdalnego nauczania możliwe jest prowadzenie konsultacji indywidualnych z
nauczycielami dla klas I i II online a dla klas III-trzecich online lub na terenie szkoły po
umówieniu się z nauczycielem (do 5 osób z zachowaniem rygorów sanitarnych na terenie
szkoły, w grupach nie większych niż 5 osób łącznie z nauczycielem). Konsultacje mogą
odbywad po ustaleniu z nauczycielem terminu i sali, w której odbędą się zajęcia. Obowiązują
rygory sanitarne (maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego)
§7
Nauczyciele oceniają uczniów stosując tylko te zapisy Statutu I LO oraz przedmiotowych
systemów oceniania, które są możliwe w prowadzeniu nauki zdalnej. Należy unikad
obszernych sprawdzianów, prac klasowych, wybierad formy krótkie, obejmujące mniejsze
partie materiału. Umożliwiamy uczniom poprawę oceny w formie dostosowanej do nauki
online lub na konsultacjach indywidualnych w szkole ( w przypadku uczniów klas
maturalnych). Uczniowie pozostałych klas poprawiają oceny online do odwołania.
§8
Komunikacja z rodzicami uczniów odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, wiadomości
wysyłane bezpośrednio do nauczycieli na adres „chmurowy” lub na adres
liceum@jedynka.zgora.pl
§9
W okresie zawieszenia zajęd stacjonarnych nauczyciele I LO mogą umożliwid uczniom klas
maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób, pamiętając o
zachowaniu rygorów sanitarnych (maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny)
§ 10
W okresie zawieszenia zajęd stacjonarnych możliwe jest przeprowadzenie olimpiad,
turniejów i konkursów na terenie budynku I LO, pamiętając o zachowaniu rygorów
sanitarnych (maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny)

§ 11
Szkolne Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej utrzymuje kontakt mailowy, online
lub telefoniczny (jeżeli osoba zainteresowana poda numer do kontaktu) oraz prowadzi
indywidualne zajęcia stacjonarne (po umówieniu się ) z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych lub potrzebujących pomocy, a także:
• Monitoruje zajęcia ze wszystkimi uczniami realizującymi program na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i utrzymuje kontakt z rodzicami.
• Udziela wsparcia uczniom potrzebującym pomocy psychologicznej, pedagogicznej .
• Udziela porad rodzicom i nauczycielom.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29.10.2020 r.
Ewa Habich dyrektor I LO

