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załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 23/2020 

                    Zasady organizacji pracy w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Warszawie 

 

 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty XI Liceum 

Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja (zwane dalej XI LO lub szkoła) realizuje swoje zadania zgodnie  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

2. Nauczanie w systemie klasowo-lekcyjnym zastąpione zostaje nauczaniem na odległość w systemie pracy 

zdalnej.  

3. System pracy zdalnej oznacza przebywanie uczniów i nauczycieli w czasie nauczania w miejscach 

zamieszkania.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciele, którzy nie mogą realizować zadań nauczania na 

odległość (w szczególności lekcji online) w miejscu zamieszkania, mają możliwość pracy w budynku szkoły 

z wykorzystaniem sprzętu szkolnego.  

5. Sekretariat szkoły, dyrektor i/lub wicedyrektor pracują codziennie w dni robocze w siedzibie szkoły  

w godzinach 8.00 - 16.00, można się z nimi kontaktować poprzez dziennik elektroniczny, pocztę 

elektroniczną i telefonicznie.  

6. Do form kształcenia na odległość należą:  

 lekcje online;  

 samodzielna praca uczniów kierowana przez nauczycieli z wykorzystaniem przekazywanych uczniom 

przez nauczycieli materiałów edukacyjnych (tekstów, prezentacji, filmów, nagrań, poleceń, kart 

pracy), podręczników, zbiorów zadań, ćwiczeń, wskazanych przez nauczycieli platform edukacyjnych, 

w tym rekomendowanych przez MEN stron www.epodreczniki.pl, OKE i CKE oraz innych zasobów 

edukacyjnych Internetu, programów radia i telewizji;  

 komunikacja nauczycieli z uczniami w sposób ustalony przez nauczycieli, w szczególności poprzez 

dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną, komunikatory, telefon;  

 zamieszczanie przez nauczycieli informacji i materiałów edukacyjnych w dzienniku elektronicznym,  

lub w innym wskazanym przez nauczyciela miejscu dostępnym drogą elektroniczną;  

 przekazywanie przez uczniów nauczycielom drogą elektroniczną wykonanych zadań, sprawdzanie ich 

przez nauczycieli i przekazywanie informacji zwrotnej uczniom elektronicznie lub telefonicznie;  

 przeprowadzanie sprawdzianów;  

 ocenianie bieżące i roczne.  

 



 

 

7. Praca nauczycieli w warunkach kształcenia na odległość jest pracą z uczniami lub na rzecz uczniów przy 

zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin lekcyjnych w planie lekcji.  

8. Nauczyciele w zespołach przedmiotowych pod kierunkiem przewodniczących zespołów dokonują 

weryfikacji programów nauczania i dostosowują je do wybranych metod kształcenia na odległość.  

9. Bezwzględnym obowiązkiem nauczyciela pozostaje realizacja podstawy programowej przedmiotu  

w klasach trzecich i tych przedmiotów w klasach pierwszych i drugich, których realizacja kończy się  

w klasie pierwszej lub drugiej. W pozostałych przedmiotach należy starać się zrealizować część podstawy 

programowej.  

10. Lekcje online to spotkanie uczniów z nauczycielem w Internecie na wybranej przez nauczyciela 

platformie lub komunikatorze z użyciem mikrofonu i/lub kamery oraz czatu tekstowego, mające charakter 

wykładu i rozmowy z możliwością zadawania pytań przez uczniów i uzyskiwania odpowiedzi od 

nauczyciela.  

11. Lekcje online odbywają się według tygodniowego planu lekcji,  w tym równomiernego obciążenia 

uczniów i zasad bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu.  

12. Nauczyciele dostosowują szczegółowe warunki lekcji online do możliwości technicznych uczniów.  

13. W przypadku braku możliwości udziału ucznia danej klasy w lekcji online nauczyciel przekazuje 

uczniowi odpowiadający jej pakiet edukacyjny; uczeń ma prawo do indywidualnych konsultacji  

z nauczycielem na temat lekcji poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną lub telefon.  

14. Nauczyciele bibliotekarze świadczą pracę na rzecz uczniów, do której należy m.in. porządkowanie 

księgozbioru, przygotowywanie prezentacji edukacyjnych (wspomagających nauczanie na odległość, 

pomagających przygotować się do egzaminów maturalnych), informowanie uczniów o zasobach 

Internetu, książkach w wersji elektronicznej, bibliotekach online.  

15. Nauczyciele wychowania fizycznego łączą formy pracy z uczniami i na rzecz uczniów, przygotowując 

m.in. dla uczniów materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej i sprawności fizycznej 

wzmacniającej odporność organizmu na zakażenia i w walce z nimi oraz z zakresu przeciwdziałania 

długotrwałej pracy siedzącej, np. przy komputerze.  

16. Pedagog i psycholog szkolny świadczą pracę na rzecz uczniów, przygotowując materiały edukacyjne o 

tematyce profilaktyki stresu, radzenia sobie w sytuacji zagrożenia, stanu epidemii, a także pracę  

z uczniami i rodzicami, prowadząc konsultacje psychologiczne telefoniczne i drogą elektroniczną po 

umówieniu terminu w dzienniku elektronicznym.  

17. Samodzielna praca ucznia w domu powinna odpowiadać zakresem materiału i czasem przeznaczonym 

na jej wykonanie zaplanowanym przez nauczyciela lekcjom z tygodniowego planu zajęć, po odjęciu czasu 

lekcji online i przy uwzględnieniu, że uczeń na samodzielną pracę w domu potrzebuje więcej czasu niż przy 

pomocy nauczyciela na lekcji i wymaga ona od niego większego wysiłku. 

18. Nauczyciele dokumentują nauczanie na odległość w dzienniku elektronicznym poprzez wpisywanie 

tematów lekcji zgodnie z planem lekcji i zaznaczanie uczniom w kategorii frekwencji „zn” (zdalne 

nauczanie) oraz poprzez przesyłanie do dyrektora szkoły sprawozdań z wykonywania pracy zdalnej 

w terminach oraz w formie podanych przez dyrektora szkoły.  

19. Zebrania rady pedagogicznej, w tym zebranie klasyfikacyjne odbywają się online.  

20. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w formach nauczania na odległość.  

21. Rodzice mają obowiązek umożliwić uczniom w domu udział w formach nauczania na odległość.  

 

 



 

22. Rodzice/pełnoletni uczniowie mają obowiązek usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz 

zwolnienia z zajęć na zasadach określonych w Statucie szkoły.  

23. Wychowawca klasy sprawuje opiekę nad uczniami w warunkach kształcenia na odległość.  

24. Dyrektor sprawuje nadzór nad nauczycielami świadczącymi pracę z uczniami i na rzecz uczniów 

w warunkach kształcenia na odległość.  

25.  Rodzice kontaktują się z wychowawcą i nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.  

26. Rodzice i uczniowie mogą zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące kształcenia na odległość do nauczycieli, 

w dalszej kolejności do wychowawcy klasy i dyrektora szkoły. 


