
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr   /2020/2021 

Dyrektora CLX Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego 
„Grota” w Warszawie 

z dnia 19 października 2020 r. 
 

 

Zasady organizacji zadań CLX Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana 
Roweckiego „Grota” w Warszawie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość w okresie czasowego ograniczenia w całości lub w części funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem  COVID-19 

 

I Przepisy ogólne 
 

 
1. W okresie czasowego ograniczenia w całości lub części funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  
COVID-19 w CLX LO rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja 
podstawy programowej  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 
 

2. Podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły w całości (gdy m.st. Warszawa 
znajdzie się w strefie „czerwonej”) kształcenie będzie odbywało się 
przemiennie z użyciem monitorów ekranowych (zajęcia on-line) oraz bez ich 
użycia, np.  przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez 
nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i 
dających podstawę do oceny pracy ucznia wykonywanych w domu, zwanych dalej 
zadaniami. 

 

3. Podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły w części (gdy m.st.Warszawa 
znajdzie się w strefie „żółtej”) kształcenie będzie odbywało się w taki sposób, że 
co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole. Uczniowie zostają 
podzieleni na dwie grupy: grupa 1 (klasy: 1a, 1b, 2a4, 2b4, 2c4, 2d4, 2e4, 2f4, 
2g4) oraz grupa 2 (klasy:1c, 1d, 1e, 2A3, 2B3, 2C3, 2D3, 2E3, 2F3, 2G3). Grupy 
uczęszczają na zajęcia w szkole naprzemiennie w cyklu tygodniowym: w 
pierwszym tygodniu grupa 1 – zajęcia w szkole, grupa 2 – zajęcia na odległość; w 
drugim tygodniu: grupa 1 – zajęcia na odległość,  grupa 2 – zajęcia w szkole. Klasy 
trzecie uczęszczają na zajęcia do szkoły. 
 



4. Zajęcia on-line będą się odbywały z wykorzystaniem platform: teams, zoom, 
google meet, testportal. 
 
 

5. Aktywności określone przez nauczyciela 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, w tym na stronach internetowych 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz 
innych materiałów udostępnionych przez nauczyciela. 
 

6. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny 
pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. 
Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi 
do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz 
nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera.  
 

7. Gdy w planie lekcji dla klasy, nauczyciele zaplanowali 6 i więcej zajęć on-line, lekcje 
zdalne w ten dzień  trwają 30 minut, a na pozostałe 15 minut zajęć nauczyciele 
planują samodzielną aktywność ucznia 
 

8. Zajęcia on-line  dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z 
dotychczasowym tygodniowym planem lekcji, który uwzględnia równomierne 
obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w 
każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania 
intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia. 
 

9. Nauczyciel przedmiotu jest dostępny dla ucznia w godzinach swojej pracy 
zgodnie z tygodniowym planem zajęć. W tym czasie organizuje spotkania 
wirtualne z klasą na uzgodnionej  platformie oraz wysyła materiały do 
samodzielnej pracy uczniów. 
 

10. Nauczyciel przedmiotu udziela konsultacji uczniom  w czasie przerwy 
obiadowej w jeden wybrany przez siebie dzień, a rodzicom w czasie dni otwartych 
i zebrań. 
 

11. Nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog) są dostępni dla uczniów, rodziców 
i nauczycieli w godzinach swojej pracy przede wszystkim za pomocą 
wykorzystywanych środków komunikacji elektronicznej. Prowadzą wsparcie 
indywidualne i grupy wsparcia on-line dla uczniów i rodziców, u których 
stwierdzono nasilenie występowania reakcji, stresowych, lękowych oraz inicjują i 
prowadzą działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych oraz otaczają opieką 
i udzielają wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania 



zdalnego. Wspierają nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych 
uczniów w kontekście nauczania zdalnego. 
 

12. Nauczyciel  współorganizujący proces kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych ustali indywidualnie z ich rodzicami zasady wsparcia i 
współpracy, zgodnie z ustaloną liczbą godzin w umowie o pracę oraz współpracuje 
z zespołem klasowym nauczycieli i koordynuje udzielaną pomoc pedagogiczno-
psychologiczną. 
 

13.  Nauczyciele bibliotekarze  są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy za 
pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej oraz dwa razy w 
tygodniu w bibliotece szkolnej. Ich zadania to: 

a) udzielanie wsparcia uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności 
zleconych przez nauczycieli, szczególnie w zakresie wskazywania 
literatury przedmiotu oraz metod uczenia się,  

b) prowadzenie innych działań dydaktycznych i wychowawczych, miedzy 
innymi: publikacja raz w tygodniu recenzji ciekawej książki jako zachęta 
do jej przeczytania, prowadzenie bloga, czatu na temat ciekawych 
publikacji, literatury, organizowanie konkursów i akcji czytelniczych, 
informowanie o możliwościach korzystania z bibliotek cyfrowych, e-
księgarni, wirtualnych muzeów oraz galerii, informowania o studiach i 
zawodach, kursach internetowych, rozmowach rekrutacyjnych i inne. 
 

14. Harmonogram pracy specjalistów on-line oraz pracy w budynku szkoły oraz 
harmonogram konsultacji nauczycieli jest dostępny w widocznym miejscu na 
stronie internetowej szkoły oraz zostaje umieszczony w ogłoszeniach w dzienniku 
elektronicznym. 
 

15.  Obecność na zajęciach szkolnych jest obowiązkowa i rozumiana jako obecność 
na lekcji on-line lub jako odebranie wiadomości od nauczyciela w określonym 
terminie lub odesłanie wykonanej pracy w terminie, gdy zajęcia szkolne 
prowadzone są w formie wysłanych do ucznia zadań. 
 

16.  W przypadku braku kontaktu wzrokowego z uczniem na lekcji on-line, nauczyciel 
może prosić o potwierdzenia obecności ucznia wielokrotnie w ciągu zajęć. 

 
17. W sytuacji, gdy wystąpi brak możliwości pracy z uczniem  za pomocą metod i 

technik organizacji kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor 
szkoły umożliwia uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość na terenie szkoły.  

 
 



II Zadania wychowawców klas 

1. Wychowawcy klas posiadają informację dotyczące: 
1) aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej 

klasie,  
2) możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu 

w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line. 
       

2. Wychowawcy klas komunikują się z uczniami i rodzicami w celu reagowania na 
bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym. 
 

3. Wychowawca na wybranym komunikatorze zakłada bądź zleca założenie profili 
indywidualnych uczniów oraz zakłada profil grupowy klasy. Jest moderatorem tej 
grupy.  
 

4. Wychowawca komunikuje się z nauczycielami uczącymi dany oddział za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej oraz w razie  potrzeby organizuje  spotkania 
on-line tych nauczycieli, szczególnie w celu uzgodnienia zakresów treści 
nauczania, monitorowania ilości zadań przekazywanych uczniom, czy ustalenia 
rocznej i końcowej oceny zachowania. 
 

 
III Zadania nauczycieli 

 
1. Nauczyciele na podstawie planów dydaktycznych ustalają zakres treści nauczania 

do zrealizowania w poszczególnych oddziałach oraz sposób realizacji tych treści, 
w tym zadania do wykonania w czasie kształcenia bez użycia monitorów 
komputerowych.   
 

2. Zakres zadań dla ucznia uwzględnia przewidywany, realny czas wykonania zadań                                                 
z uwzględnieniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla 
poszczególnych przedmiotów.  

 
3. Zakres zadań jest przekazywany uczniowi poprzez terminarz w dzienniku 

elektronicznymi najpóźniej do godziny 20.00 dnia poprzedniego. 
 

4. Uczniowie biorą udział w zaplanowanych zajęciach on-line oraz realizują zadania 
i przesyłają je do nauczyciela w ustalonym przez niego terminie. 

 
5. W przypadku braku możliwości realizacji zaplanowanych zadań przez 

nauczyciela,  nauczyciel zgłasza dyrektorowi niezrealizowanie treści podstawy 
programowej z wyjaśnieniem przyczyn zaistniałej sytuacji oraz przedstawia 
sposób modyfikacji planu dydaktycznego. 
 



6. Nauczyciele zgłaszają do dyrektora ewentualną potrzebę modyfikacji programu 
nauczania w związku z nową organizacją procesu kształcenia. 

 
IV Zadania dyrektora 

 
1. Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o zasadach 

organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania za 
pomocą strony internetowej szkoły. 
 

2. Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami poprzez realizację 
zadań określonych w przyjętych Zasadach.  
 

3. Nadzoruje obciążenie uczniów zadaniami wskazanymi przez nauczycieli w 
zakresie treści nauczania. 
 

4. Dyrektor w razie potrzeby modyfikuje szkolny zestaw programów. 
 

5. Dyrektor ustala zasady kontaktu z rodzicami i uczniami i publikuje je w 
widocznym miejscu na stronie internetowej szkoły oraz ogłoszeniach w dzienniku 
elektronicznym. 
 

6. Dyrektor jest w stałym kontakcie z przedstawicielami organu prowadzącego, 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz z przedstawicielami służb 
sanitarnych i policji. Przekazuje nauczycielom, rodzicom i uczniom zalecenia tych 
służb oraz wprowadza je do bieżącej pracy szkoły. 

 

 
V Sposób monitorowania postępów uczniów  

oraz sposób  weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów 
 

1. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów 
w czasie spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej 
(komentarza) do : 
a) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów 

telefonicznych,   
b) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,   
c) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form 

komunikowania się on-line. 
d) zadań i prac przesłanych do nauczyciela droga elektroniczną. 

 
2. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez 

ocenianie bieżące: 



1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów 
telefonicznych,   

2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,   
3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form 

komunikowania się on-line, 
4) wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem 

lub inną drogą elektroniczną, 
5) testy on-line. 

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

dziale VIII. 
 
       

VI Konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia 
 

1. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielania konsultacji każdemu uczniowi lub 
rodzicowi  w czasie wyznaczonych godzin konsultacji.  

 
2. Konsultacje odbywają się w formie: 

1) telefonicznej (za zgodą nauczyciela), 
2) mailowej,  
3) na czacie tekstowym, na indywidualnym forum dyskusyjnym,   
4) w czasie wideokonferencji, 
5) innych form komunikowania się on-line uzgodnionych z rodzicem i uczniem. 

 
 

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

 
1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 
 

2. W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych 
z rodzicem i uczniem, dostępnych form porozumiewania się na odległość, w tym w 
czasie ustalonych w terminarzu  konsultacji i zajęć. 

 
                                    

 
VIII Dokumentowanie realizacji zadań szkoły 

 
 

1. Dokumentowanie realizacji zadań nauczycieli odbywa się poprzez dziennik 
elektroniczny i wpisanie tematu zrealizowanej lekcji oraz frekwencji uczniów 



na zajęciach oraz zaplanowanie lekcji w terminarzu w dzienniku 
elektronicznym poprzez wpisanie tematu i celów zajęć,  formy zajęć, sposobu 
oceny i potrzebnego materiału do zajęć, w tym terminu i tematu pracy 
samodzielnej ucznia. 
 

2. Dokumentowanie realizacji zadań nauczycieli specjalistów odbywa się w 
dziennikach  pracy specjalistów. 

       
 

IX Zasady zaliczania do wymiaru godzin prowadzonych bezpośrednio z uczniami 
poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość 

1. Do wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami realizowanych 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:  

a) prowadzenie zajęć on-line,  
b) rozmowy telefoniczne z uczniami,   
c) rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,   
d) prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form 

komunikowania się on – line, 
e) prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych 

dostępnych form komunikowania się na odległość,  
f) prowadzenie konsultacji, w czasie zajęć wyznaczonym w tygodniowym 

planie godzin, 
g) prowadzenie konsultacji w zakresie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznych, 
h) sprawdzanie wysłanych przez uczniów prac i testów potwierdzających 

zapoznanie się ze wskazanym materiałem, w tym udzielanie informacji 
zwrotnych (komentarzy) do pisemnych wypowiedzi uczniów na czacie 
tekstowym, forum dyskusyjnym w rzeczywistym czasie prowadzenia 
konsultacji w wyznaczonych godzinach pracy. 
 

 

X Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnej 

 

1. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego 
prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli, które 
gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce 
ochrony danych osobowych szkoły oraz dobrych praktyk upowszechnianych 



przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

2. W trakcie zdalnego nauczania nauczyciele korzystają ze służbowej poczty 
mailowej. 

 
 

 
 
 
 


