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Zarządzenie nr 6/2020
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie
z dnia 25.03.2020r.
w sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole
oraz obowiązków nauczycieli
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493).
Zarządzam:
§1

Zajęcia organizowane na odległość realizowane są z wykorzystaniem:
- platformy edukacyjnej,
- e-dziennika,
- www. epodręczniki.pl ,
- materiałów ze stron MEN, CKE, OKE,
- materiałów w programach publicznej telewizji,
- innych materiałów wskazanych przez nauczycieli,
- poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela
(potwierdzenie zapoznania się ze wskazanym materiałem),
- poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej dającej możliwość wymiany
informacji
Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do prowadzenia zdanego nauczania z zastosowaniem
w/w narzędzi. Sugeruję, by treści najłatwiejsze w podstawie programowej kształcenia
ogólnego i możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględniane
w pierwszej kolejności.
§2

Ustalam, że ocenie podlegać będą wyłącznie formy aktywności uczniów podczas zajęć
on-line oraz przesyłane prace pisemne wymagające samodzielności i kreatywności ucznia.
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Informacja zwrotna dotycząca postępów w nauce i otrzymanych ocen przekazywana będzie za
pomocą e-dziennika i drogą e- mailowa.
§3
Zobowiązuje nauczycieli do dokumentowania realizacji zadań szkoły poprzez składanie
cotygodniowego oświadczenia co do ilości zrealizowanych godzin oraz wpisywanie tematów czy
problematyki w dzienniku internetowym Librus.
§4
Wprowadzam do stosowania plan lekcji nauczania zdalnego.
§5
Polecam wychowawcom klas przekazanie poprzez e-dziennik każdemu rodzicowi i uczniowi treści
komunikatu dotyczącego zdalnego nauczania widniejącego na stronie szkoły.

§6
Godziny pracy pedagoga szkolnego realizowane są w formie konsultacji i porad dla uczniów
i rodziców w godzinach: 12.00 – 16.00 w każdy dzień tygodnia poprzez email
anna.bator@lobrzozow.pl oraz platformę Microsoft Teams: Anna Bator.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 25 marca 2020 r. i podlega
ogłoszeniu drogą elektroniczną.

Dyrektor szkoły:
Dorota Kamińska

