
Gronowo Górne, dnia 16.10.2020 

LSP.0010.27.2020 

 

ZARZĄDZENIE nr 27/2020 

Dyrektora Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym  

z dnia 16 października 2020 roku 

 w sprawie: organizacji zajęć oraz ustalenia zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość lub innego sposobu kształcenia w szkole, w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

 

Na podstawie: 

1) art. 68 pkt 1 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 

poz.1148)  

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 493.) 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 

z 2020 poz. 1830)  

 zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Z dniem 19 października 2020 r. wprowadza się zmianę w funkcjonowaniu pracy szkoły 

poprzez wdrożenie nauczania w formie hybrydowej.  

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust 1. polega na prowadzeniu zajęć dla części uczniów 

    w formie stacjonarnej a dla pozostałych uczniów w formie zdalnej.  

3. Zajęcia w formie zdalnej prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość; 

1) do realizacji zajęć w formie zdalnej służy w szkole platforma Microsoft Office 365 A1, 

ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji Teams, 

2) nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogą się posiłkować wykorzystaniem innych 

narzędzi i platform edukacyjnych służących efektywnemu procesowi nauczania, 



3) zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane 

przez podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających 

zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem i/ lub rodzicem. 

 

§ 2 
 

       Tygodniowy plan zajęć podczas czasowego ograniczenia pozostaje bez zmian i jest 

zgodny z zatwierdzonym przez organ prowadzący tygodniowym przydziałem zajęć dla 

nauczycieli w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2020/21. 

 

§ 3  

 

       Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, o których 

mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1oraz ust. 6 i 7ustawy z dnia 26.01.1982 r. -Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2020r. poz. 910) zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i  

technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z 20  marca  2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19 (Dz.   U.   poz.   493). 

  

  

§ 4 

 

1. Nauczyciele zobowiązani są do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w ramach obowiązującego ich tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć – w ramach godzin 

ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 KN. 

2. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem 

metod i technik, o których mowa w ust.1, są zaliczone do tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli: 

1) nauczyciel zrealizował zajęcia w ramach obowiązującego go tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, 

2) nauczyciel uwzględnił tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikający z 

ramowych planów nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz 

tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, 

3)  nauczyciel zweryfikował uczestnictwo uczniów na zajęciach, 

4) nauczyciel zapewnił uczniom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie 

elektronicznej, 

5) każdy uczeń posiadał możliwość konsultacji z nauczycielem,  

6) nauczyciel   przekazał każdemu uczniowi informację o formie i terminach konsultacji, 

o których mowa w § 4, ust.2, pkt 5, 



7) nauczyciel dokonywał weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą 

kontrolę postępów w nauce, w tym również informował uczniów i/ lub rodziców o 

postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach. 

3. Informowanie o postępach w nauce, o którym mowa w § 4, ust.2, pkt 7 może 

następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w 

szczególności    za pomocą dziennika elektronicznego. 

4. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach 

klas zatwierdza dyrektor we współpracy z nauczycielami. 

 

§ 5 

1. Potwierdzeniem wykonania przez nauczyciela pracy w ramach tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w ramach godzin ponadwymiarowych 

są dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji szkolnej: 

wpisy w dzienniku elektronicznym VULCAN, w dzienniku MOL NET lub inne 

przyjęte przez nauczyciela i zatwierdzone przez dyrektora formy potwierdzania 

dokumentowania pracy nauczyciela.   

2.  Pedagog i psycholog szkolny prowadzą dokumentację szkolną na dotychczasowych 

zasadach, nauczyciel biblioteki dokumentuje pracę w programie VULCAN MOL NET. 

3. Podstawą do wypłacenia godzin ponadwymiarowych i godzin nauczania 

indywidualnego wynikającego z zatwierdzonego arkusza organizacji roku szkolnego 

2020/2021 są zapisy w dzienniku potwierdzające realizację godzin, zgodnie z § 5 

               ust. 1. oraz kartą rozliczenia godzin ponadwymiarowych.  

 

§ 6 
 

1. Nauczyciele zobowiązani są do realizacji nauczania zdalnego w godzinach planowych 

zajęć uwzględniających m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym 

dniu, zróżnicowanie tych zajęć, możliwości psychofizyczne ucznia przy uwzględnieniu 

ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.  

2.  Tematy zajęć oraz obecność uczniów na zajęciach, realizowanych zdalnie nauczyciele 

odnotowują w dzienniku elektronicznym.   

3.  Uczniowie zgodnie z planem lekcji logują się na platformie Microsoft Office i za 

pośrednictwem aplikacji Teams  łączą się z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 

4.   Udział ucznia w zajęciach za pośrednictwem aplikacji Teams jest potwierdzeniem jego 

obecności na lekcji zdalnej. 

5.   Jeśli uczeń z powodów technicznych lub innych nie może uczestniczyć w zajęciach 

zdalnych, informuje o tym wychowawcę klasy i zobowiązany jest do obecności w tym 

czasie na zajęciach w szkole w formie stacjonarnej. 

6.   Zapisy w dzienniku elektronicznym dotyczące frekwencji i oceniania będą podstawą 

klasyfikacji uczniów.  



§ 7 

 

Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania 

tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

 

 

§ 8 

W przypadku uczniów objętych nauczaniem indywidualnym, zajęciami rewalidacyjno 

-wychowawczymi, korekcyjno-kompensacyjnymi i dydaktyczno-wyrównawczymi 

należy realizować kształcenie z uwzględnieniem wszystkich zaleceń zawartych w 

IPET. 

 

Zarządzenie wchodzi z życie 19 października 2020 r.  

 

 

 

( -) Krystyna Brinkiewicz  

Dyrektor szkoły  

 

 

 


