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ZARZĄDZENIE NR 3/2020/2021 

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie 

z dnia 16 października 2020 r.  

w sprawie wprowadzenia procedury nauczania hybrydowego w celu zapobiegania  

i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły  

obowiązująca na terenie  

Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie 

  
  

  

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach oraz Rozporządzenia MEN z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się procedurę nauczania na odległość/nauczania hybrydowego w celu zapobiegania 

i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie  

Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie od 19 października 2020r. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Beata Stawiska 

Dyrektor LO im. S Żeromskiego w Żyrardowie 
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Do Zarządzenia nr 3/2020/2021 
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 

im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie 
z dnia 16.10.2020 r. 

Procedura nauczania na odległość/nauczania hybrydowego mające na celu zapobieganie  

i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły  

obowiązująca na terenie  

Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie 

od 19 października 2020 r. 
 

1. Organizacja nauczania na odległość/nauczania hybrydowego  

Od dnia 19.10.2020 roku, nauczyciele są zobowiązani do realizacji bieżących treści programowych, w tym 

oceniania pracy uczniów pracując w trybie hybrydowym/zdalnym. 

W związku z tym: 

1. Zdalne nauczanie odbywa się zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć. 

2. Zajęcia zdalne odbywają się w wymiarze 30 minut i 60 minut. 

3. Zdalne nauczanie odbywa się poprzez wykorzystanie: 

a. dziennika elektronicznego Vulcan; 

b. Office365 Teams; 

Uzupełnione zasobami: epodręczniki.pl oraz platforma Moodle; 

4. Podstawowym narzędziem potwierdzającym pracę nauczyciela z uczniem oraz kontaktu nauczyciela 

z rodzicami jest dziennik elektroniczny Vulcan. 

5. W e-dzienniku nauczyciel wpisuje: tematy zajęć, frekwencje, zadania domowe, sprawdziany, wysyła 

wiadomości do uczniów. 

6. Uwzględnia się w planowaniu i organizacji zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość 

różne metody pracy zdalnej: 

a. Metodę synchroniczną – nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie, np. wideolekcja 

na platformie, wideochat,  

b. asynchroniczną – w różnym czasie, np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów 

edukacyjnych, dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na platformie/ w sieci, lekcje przez 

pracę w chmurze,  

c. łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie wspólnie miniprojektu, 

poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie przygotowanie prezentacji 

efektów wspólnej pracy, 

d. konsultacje, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów. 

7. Skoordynowana zostaje na poziomie szkoły, dzienna i tygodniowa liczba zajęć prowadzonych 

w szkole synchronicznie – ustalenie limitu lekcji prowadzonych w czasie rzeczywistym przy 

uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze (lub innym urządzeniu 

multimedialnym).  
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8. Dyrektor Liceum systematyczne zamieszcza uaktualniony rozkład zajęć poszczególnych klas wraz 

z informacją o formie zajęć/metodzie prowadzenia. 

9. Należy skoordynować na poziomie poszczególnych oddziałów klasowych liczbę i rodzaj zadawanych 

uczniom prac do samodzielnego wykonania i prac domowych – uczniowie muszą mieć odpowiedni 

czas na wywiązywanie się z zadanych im prac oraz wsparcie i pomoc nauczycieli.  

10. Zapewnia się uczniom możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami: on-line, 

z wykorzystaniem komunikatorów. 

11. Zapewnia się nauczycielom możliwość prowadzenia lekcji z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w siedzibie szkoły, zgodnie z wytycznymi MZ i GIS. Zapewnia się 

nauczycielom możliwość uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kompetencje informatyczne, 

dzięki którym będą potrafili sprawnie korzystać z narzędzi stosowanych w szkole, a także 

w szkoleniach z zakresu metodyki pracy zdalnej. 

12. Utworzony zostaje w szkole zespół/grupa liderów zdalnego nauczania w celu wspierania pozostałych 

nauczycieli, dzielenia się doświadczeniami i umiejętnościami informatycznymi oraz metodycznymi. 

13. Wypracowuje się, z uwzględnieniem doświadczeń z roku szkolnego 2019/2020, skuteczne sposoby 

zarządzania i współpracy z radą pedagogiczną, np. współpraca z radą pedagogiczną podzieloną na 

przykładowe podzespoły: zespoły przedmiotowe, specjaliści. 

14.  Dyrektor Liceum w ramach nadzoru pedagogicznego prowadzi obserwacje zajęć prowadzonych on-

line mające na celu weryfikowanie materiałów udostępnianych uczniom do nauki, obserwowanie 

działań nauczyciela, w szczególności dotyczących: komunikowania uczniom celu/celów zajęć, 

wskazywania wymaganych zadań i aktywności, wspierania uczniów w ich realizacji, dawania 

wskazówek, ukierunkowywania, oceniania, ilości zadawanych prac domowych. Obserwacje dyrektor 

prowadzi zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz – jeżeli wynika to z potrzeb – także w trybie 

doraźnym. 

15. Systematyczne kontakty z rodzicami odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego 

Vulcan. 

16. Stała współpraca ze szkolnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych 

w czasie korzystania z narzędzi do komunikacji i prowadzenia zajęć podczas nauki zdalnej. 

2. Organizacja kształcenie w wariancie mieszanym  

1. Uwzględnia się w planowaniu i organizacji zajęć warunki lokalowe szkoły oraz możliwości 

organizacyjne. 

2. Przyjęty wariant nauczania: uczniowie klas liceum trzyletniego uczestniczą w zajęciach 

stacjonarnych, a uczniowie klas liceum czteroletniego w kształceniu na odległość, w tygodniowych 

odstępach 
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3. W przypadku kształcenia na odległość należy uwzględnić na poziomie poszczególnych oddziałów, grup 

klasowych, liczby i rodzaj zadawanych uczniom prac do samodzielnego wykonania i prac domowych 

– uczniowie muszą mieć odpowiedni czas na wywiązywanie się z zadanych im prac oraz wsparcie i 

pomoc nauczycieli. 

4. Organizacja kształcenia na odległość dla klasy – zadania wychowawcy 

1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację 

obowiązku nauki przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku 

nieobecności ustala powód tego zdarzenia.  

2. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, 

ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów. 

3. Wychowawca realizuje przy wsparciu specjalistów, program wychowawczo-profilaktyczny – 

dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą do pojawiających się problemów związanych ze zdalnym 

nauczaniem i pandemią. 

4. Nauczyciele i wychowawcy zapewniają możliwość konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie 

z potrzebami).  

5. Konieczna jest współpraca z nauczycielem współorganizującym kształcenie specjalne dla uczniów 

z orzeczeniami. 

6. Każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, powinien określić 

przejrzysty sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców za pośrednictwem 

komunikatora stosowanego przez szkołę – dziennik elektroniczny Vulcan oraz platforma MS Teams.  

7. Nauczyciele, pedagog oraz psycholog powinni być dostępni dla uczniów i rodziców on-line zgodnie z 

harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej szkoły lub przekazanym rodzicom w sposób 

ustalony przez szkołę – dziennik elektroniczny Vulcan.  

8. 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. 

9. 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. 

10. Nauczyciel tak aranżuje zajęcia, by uczniowie korzystali wzajemne ze swojej wiedzy i umiejętności – 

praca w parach i grupach, dyskusje, wymiana poglądów. 
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11. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści i umiejętności. 

Uczeń ma prawo korzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela w związku z wykonywanymi 

zadaniami. 

12. Nauczyciel dostosowuje narzędzia, metody i formy pracy, które zamierza stosować w zdalnym 

nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów. Przydatny jest kontakt z nauczycielem 

informatyki, który mógłby wskazać, jakie umiejętności/narzędzia uczniowie powinni już mieć 

opanowane.  

13. W miarę potrzeb i możliwości nauczyciele i specjaliści opracowują własne materiały dostosowane do 

potrzeb uczniów, które wynikają z określonej sytuacji:  

• udostępniają linki do wartościowych filmów lub tutorialu z Internetu, 

• tworzą krzyżówki, quizy on-line odnoszące się do przeżywanych emocji, 

• organizują zajęcia grupowe i warsztaty z wykorzystaniem programów do telekonferencji. 

5. Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego 

I. Postanowienia ogólne 

1. Celem oceniania podczas kształcenia na odległość jest: 

a. mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy, 

b. docenianie staranności w wykonywaniu zadań i pokonywaniu napotykanych trudności,  

c. podawanie kryteriów sukcesu do każdego zadania do wykonania,  

d. umożliwienie poprawienia otrzymanej oceny zgodnie z Statutem Liceum, 

e. uwzględnianie możliwości psychofizycznych i organizacyjno-technicznych uczniów. 

2. Zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu 

materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia. 

II. Zasady oceniania sposób monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia  

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej. 

2. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności w okresie 

nauki zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy z poszczególnych przedmiotów.  

3. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie 

będzie podlegało ocenie.  

4. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, 

poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej lub w postaci 

samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze 

szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji 

informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu. 

5. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów 

umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej, lub poprosić o samodzielne 
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wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą 

elektroniczną.  

6. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów i przechowuje je do wglądu. 

Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac są przechowywane przez nauczyciela 

w specjalnie utworzonym do tego celu folderze. 

7. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie.  

8. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego 

nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy oceny, w tym 

oceny z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami w Statucie Liceum.  

9. Nauczyciel może przygotować na ustalonych nośnikach przekazu test sprawdzający, za który 

uczeń otrzyma ocenę.  

10. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być umieszczana 

odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidywany 

czas na jego wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą musieli korzystać z komputera.  

11. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), jest 

zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.  

12. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w dzienniku elektronicznym Vulcan.  

13. Potwierdzania uczestnictwa ucznia na zajęciach on-line w dzienniku elektronicznym Vulcan 

nauczyciel odnotowuje wpisując „nz”. 

III. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość 

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają 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.  

3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze 

względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze względu na 

uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić uczniowi wykonanie tych 

zadań w alternatywny sposób.  

4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 

kompetencji informatycznych.  

5. Należy ograniczać liczbę prac wymagających korzystania przez ucznia z drukarki. 

6. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą przeprowadzać kartkówki, testy, sprawdziany, 

ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.  



7 
 

7. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, 

określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane 

w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.  

8. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, 

w szczególności za: 

a. pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.), 

b. wypracowanie, 

c. udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum, 

d. inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp., 

e. rozwiązywanie testów, quizów, itp., 

f. wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela, 

g. odpowiedź ustną. 

6. Funkcjonowanie biblioteki szkolnej i praca nauczyciela bibliotekarza 

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS 

i MEN. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są 

na stronie internetowej Biblioteki Narodowej. 

Celem procedury jest: 

1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,  

2) umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych 

pozycji przed okresem kwarantanny woluminów. 

Obowiązki czytelników 

1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.  

2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe 

rękawiczki lub płyn dezynfekujący.  

3) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń aktywowanych dotykiem.  

W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika można wyznaczyć 

oddzielne strefy komunikacyjne:  

a. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie, 

b. dla osoby wypożyczającej (np. w czytelni),  

c. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa 

niedostępna dla użytkownika).  

W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: 

jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów 
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komunikacyjnych. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one 

oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.  

4) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.  

5) Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną przyjętą w szkole tj. przez 

dziennik elektroniczny Vulcan. 

Obowiązki bibliotekarzy 

1) Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania 

zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic 

ochronnych.  

2) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone 

w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ 

i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.). 

3) W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy obsługi 

prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: 

wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie. 

Działanie biblioteki: 

1) Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp 

do kultury, wiedzy i informacji.  

2) Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.  

3) Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line. 

4) Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności 

w formie konkursów.  

5) Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces 

dydaktyczny. 

6) Na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka są umieszczane recenzje książek, teksty 

literackie, 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, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do filmów, 

spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych. 

7) Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, 

konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.: 

− linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces 

edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl, 

− linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych, 

file:///C:/Users/roksana.tolwinska/Desktop/Kuratorzy%20dobre%20praktyki/lektury.gov.pl,
https://wolnelektury.pl/
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7. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 

1. W zajęciach wymagających aktywności fizycznej generalną zasadą jest  wybieranie ćwiczeń 

odpowiednich do możliwości i sprawności uczniów: 

a. prowadzenie zajęć wychowania fizycznego za pośrednictwem ustalonej w szkole 

platformy/narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania, 

b. prowadzenie zajęć z wykorzystaniem propozycji zdalnych lekcji wychowania fizycznego 

dostępnych w sieci, 

c. przesyłanie uczniom zestawów ćwiczeń do wykonania w domu, inspirujących uczniów do 

wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych, które umożliwiają zachowanie zdrowia 

i sprawności fizycznej,  

d. zamieszczanie filmów instruktażowych dotyczących różnorodnych ćwiczeń,  

e. przygotowanie zestawów ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych możliwych do wykonania 

w warunkach domowych, 

f. dokumentowanie aktywności z wykorzystaniem kart zadań sportowych,  

i. korzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej, 

j. inicjowanie turniejów w grach indywidualnych, w których uczniowie prowadzą on-line 

rozgrywki między sobą, np. turniej szachowy, 

k. challenge – wyzwania dla uczniów w wykonywaniu różnych ćwiczeń, np. pompki, pajacyki, 

żonglerka, które umożliwiają ustanawianie i pobijanie rekordów, 

g. pomysły na ćwiczenia domowe: 

• ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem sprzętów domowych, takich jak 

krzesło, łóżko, ręcznik, 

• ćwiczenia z przyborami, które uczeń posiada w domu, np. skakanka, hula hop, piłka, 

• domowa siłownia, np. obciążenia z butelek z wodą, taśmy, drążki, 

• programy treningowe, 

• wykonywanie testów sprawności fizycznej, 

• korzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej,  

h. h. 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: 

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

b. edukacja prozdrowotna, zasady zdrowego trybu życia,  

c. zasady gier sportowych, 

d. historie Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i w starożytności, 
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e. 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, 

f. testy teoretyczne sprawdzające wiedzę dotyczącą przepisów poszczególnych dyscyplin 

sportowych, 

g. udział w projektach sportowych, np. przygotowanie prezentacji lub filmu promujących 

działania sportowe szkoły, 

h. uczniowie mogą być oceniani za zadane referaty, prezentacje, opracowywanie planów 

wycieczek, planów żywieniowych (zgodnie ze Statutem Liceum). 

8. Organizacja kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w normie intelektualnej. 

1. Ustalenie w porozumieniu z rodzicami i uczniami optymalnych sposobów komunikowania się, 

w tym z wykorzystaniem np. wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) 

i prowadzenia nauczania zdalnego. 

2. Przeprowadzanie zajęć zdalnie, zgodnie z planem oraz w czasie dostosowanym do potrzeb 

i możliwości dziecka i rodziny, również w formie wideokonferencji, wideochatów.  

3. Przesyłanie materiałów edukacyjnych dla uczniów pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, 

udostępnianie pakietów edukacyjnych do odbioru w szkole, w szczególnych przypadkach 

dowożenie materiałów edukacyjnych do domów uczniów. 

4. Zapewnienie konsultacji z nauczycielami i specjalistami, którzy prowadzili w danym dniu 

zajęcia ujęte w planie. Nauczyciele i specjaliści pozostają do dyspozycji rodziców i uczniów. 

5. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego z dostosowaniem wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form 

pracy z uczniem, uwzględniając realizację indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego. 

6. Bezpośrednie lub zdalne spotkania z rodzicami, przedstawicielami ośrodka pomocy społecznej, 

poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie organizacji zdalnego nauczania i pomocy 

uczniowi.  

7. Pozyskiwanie wsparcia adekwatnego do potrzeb i sytuacji ucznia.  

8. Kluczowe zasady pracy zdalnej: 

− zbudowanie zdalnej relacji nauczyciela/specjalisty z uczniami umożliwiającej zbudowanie 

i podtrzymywanie kontaktu w nowej dla ucznia formie,  

− ustalenie planu racjonalnej organizacji dnia ucznia, 

− wzmacnianie przekazu edukacyjnego wieloma różnymi kanałami i treningami 

umiejętności, np. wzmacnianie tekstu pisanego przekazem słownym, przekazu słownego 
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obrazem – wielozmysłowość w kontakcie i zadaniach oraz praca na różnorodnym 

materiale,  

− indywidualizacja w pracy z uczniem w najszerszym z możliwych zakresów.  

9. Organizacja zajęć rewalidacyjnych 

1. Zajęcia rewalidacyjne realizowane zgodnie z planem z wykorzystaniem platform i aplikacji 

edukacyjnych. 

2. Korzystanie z pomocy dydaktycznych dostępnych w zasobach Internetu (prezentacje 

multimedialne, karty pracy, gry edukacyjne, muzyka relaksacyjna, filmy/instruktaże do zajęć), 

a także przygotowanych przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole. 

3. Opracowanie i udostępnienie każdemu uczniowi bazy zawierającej materiały i pomoce 

terapeutyczne dostosowane do możliwości oraz potrzeb indywidualnych uczniów: na platformie, 

na stronie internetowej szkoły, za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan lub na nośnikach.  

4. Udostępnienie rodzicom/opiekunom odpowiednich materiałów (pomocy dydaktycznych, sprzętu) 

do realizacji ćwiczeń/zadań w domu wraz ze szczegółowymi opisami sposobu ich wykonania.  

5. Prowadzenie monitoringu tych zajęć przez nauczycieli i specjalistów. 

6. Prowadzenie zajęć on-line przy współudziale i zaangażowaniu rodziców/opiekunów. 

10. Zapewnienie i realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

1. Udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów przez 

rodziców do zdalnej nauki, sposobów radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii, 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze, działań o charakterze profilaktycznym, 

cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi emocjami: Jak radzić sobie ze stresem w okresie 

pandemii, Trening budowania pozytywnej samooceny. 

2. Umożliwianie kontaktów z nauczycielami i specjalistami: kontakt telefoniczny, mailowy, 

wideokonferencje, inne ustalone wspólnie. 

3. Prowadzenie przez specjalistów dyżurów telefonicznych lub mailowych dla rodziców. 

4. Prowadzenie zajęć indywidualnych z uczniem z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. 

5. Rozmowy z uczniami i rodzicami mające na celu m.in.: podtrzymanie pozytywnych relacji, 

radzenie sobie z emocjami, poczuciem zagrożenia, osamotnienia, odizolowania, itp. 

6. Reagowanie na wszelkie niepokojące objawy, utrzymywanie kontaktu z uczniami i ich rodzicami.  

7. Porady, konsultacje, stały kontakt uczniów i rodziców z pedagogiem szkolnym – pomoc 

w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wynikających z obecnego stanu epidemii. 

8. Dostarczanie informacji o możliwych konsultacjach ze specjalistami i stały kontakt z pedagogiem 

i psychologiem. 

9. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły lub w inny sposób przyjęty w szkole. 

10. Rozmowy telefoniczne, rozmowy wideo. 
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11. Rozmowy wspierające, terapeutyczne, wychowawcze z uczniami oraz z ich rodzicami, których 

celem jest  wspieranie ich kompetencji wychowawczych. 

12. Opracowywanie materiałów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem dostosowania do indywidualnych potrzeb 

i możliwości uczniów wynikających z rodzaju dysfunkcji czy niepełnosprawności. 

13. Wsparcie psychiczne uczniów, pomoc w realizacji zadań, w chwilach słabości, niechęci do nauk i 

w nowej, nieznanej sytuacji, która niesie ze sobą trudności w postaci braku bezpośredniego 

kontaktu z rówieśnikami, nauczycielami, budowanie wiary we własne możliwości i umiejętności 

oraz podnoszenie samooceny uczniów. 

14. Doprecyzowywanie zadań i przekazywanie wskazówek do pracy własnej. 

15. Informowanie rodziców o ustawicznej, zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze strony 

szkoły. 

16. Wyszukiwanie miejsc wsparcia dla rodziców i przekazywanie im informacji o pomocy 

psychologicznej i dydaktycznej (m.in. Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców 

i Uczniów, Fundacja Szkoła na Widelcu-Paczka dobra). 

17. Konsultacje telefoniczne z psychologami i specjalistami z poradni psychologiczno-

pedagogicznych dotyczące uzyskania przez ucznia nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

11. Organizacja indywidualnego nauczania 

1. Ustalanie z rodzicami form, metod i odpowiedniego czasu przeznaczonego na indywidualne 

nauczanie.  

2. Włączanie rodziców do organizacji i realizacji w domu zdalnego indywidualnego nauczania.  

3. Bieżące udzielanie wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.  

4. Uwzględnianie higieny pracy, ograniczonej dyspozycyjność rodziców, stanu zdrowia ucznia, 

możliwości psychofizycznych, a także warunków środowiskowych. 

5. Kontakt z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w stałych odstępach 

czasowych, przedstawianie propozycji projektów do przeprowadzenia w domu. 

6. Przygotowywanie zadań zawierających jak największą liczbę czynności praktycznych oraz 

ograniczoną liczbę czynności opartych na wypełnianiu kart pracy. 

7. Przekazywanie rodzicom ćwiczeń doskonalących i utrwalających nabyte umiejętności oraz 

dokładnych instrukcji, jak te ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć założony cel. 

8. Zadania dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia i możliwych do wykonania przez osobę 

niebędącą specjalistą w danej dziedzinie.  

9. Przygotowywanie i przekazywanie uczniom i rodzicom pakietów edukacyjnych (np.: zadania 

ćwiczenia, filmiki, muzyka, nagrane instrukcje do wykonania zadań). 
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10. Zdalne zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze SPE realizowane poprzez:  

− korzystanie z różnorodnych portali edukacyjnych, dzięki którym uczeń stymuluje rozwój 

i koryguje zaburzone procesy poznawcze (m.in. zdobywcywiedzy.pl, mTalent.pl, 

Dyktanda.net, SzaloneLiczny.pl), przesyłanie materiałów w formie kart pracy, zagadek, 

łamigłówek, testów oraz linków do ciekawych filmików czy gier,  

− wysyłanie materiałów wyrazowych do ćwiczenia wraz z kartami pracy do każdego tematu 

oraz linków do bezpłatnych gier logopedycznych utrwalających wymowę wywołanych głosek 

(wykorzystanie w tym celu portali logopedycznych: www.mimowa.pl, www.printoteka.pl, 

www.logopediapraktyczna,pl, www.logopedia.pl, www.superkid.pl, www.logolandia.pl, 

www.terapialogopedyczna.raabe, www.logotorpeda.pl), 

− prowadzenie zajęć on-line.  

11. Ustalenie planu nauczania dostosowanego do możliwości czasowych ucznia, jak też rodziców.  

 

 

 


