
            Poznań,  24.03.2020 r. 

    
      VIII LO –0211/6/20 

Zarządzenie nr 6/2020 

Dyrektora VIII LO  

z dnia 24.03.2020 roku 

 

w sprawie:   
 szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

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

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 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)oraz na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) 

VIII Liceum im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zarządza 

 

§1 

 Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania. 

 

1. Za organizację kształcenia zdalnego  odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do 

tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała 

nauka w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

2. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanym z zagrożeniem 

epidemiologicznym, nauka jest realizowana zdalnie, na odległość. 

3. Kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest iDziennik  lub 

e-mail klasowy.  Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprawdzają wiadomości, komunikaty  

i zadania w dni objęte planem nauczania. Od 25 marca 2020 r. odblokowana została 

możliwość kontaktu ucznia z nauczycielem przez iDziennik. 

4. Przez iDziennik  lub e-mailem  – nauczyciele wysyłają uczniom (rodzicom/prawnym 

opiekunom): 

a) informacje o zakresie materiału do samodzielnego zapoznania się /  powtórzenia ze 

strony internetowej, z podręcznika, ćwiczeń, zbioru zadań, atlasu itp., 

b) zadania do samodzielnej realizacji, z podaniem informacji o terminie wykonania 

zadania, 

c) mogą wysyłać linki do filmów, gier dydaktycznych, wirtualnych tablic, materiałów 

interaktywnych itp., 

d) inne ważne wskazówki do samodzielnej pracy. 

5. Jako materiały zalecane uważa się materiały umieszczone na platformie epodreczniki.pl/. 

6. Zadania z poszczególnych przedmiotów przekazywane będą w danym dniu zgodnie  

z planem lekcji. 

7. Nauka prowadzona zdalnie może być realizowana z wykorzystaniem dodatkowych 

materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych 

https://epodreczniki.pl/


przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, 

a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej 

 i Polskiego Radia. 

8. Nauczyciel może prowadzić również lekcje za pomocą odpowiednich platform, 

wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne. 

9. Wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danej klasie 

koordynuje  informacje na temat zadanych prac, przekazanych materiałów oraz terminów 

i sposobów oceniania pracy ucznia. 

10. Pedagog i psycholog szkolny zobowiązane są do udzielania wsparcia uczniom, rodzicom 

i nauczycielom w sposób zdalny określony w indywidualnych przypadkach. 

 

§2 

Możliwość lub konieczność modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 

 

1. Jako materiały zalecane uważa się materiały umieszczone na platformie epodreczniki.pl/. 

W okresie obowiązywania zarządzenia  szkolny zestaw programów nauczania 

zmodyfikowany zostaje do wybranych treści, zawartych w materiałach umieszczonych 

na w/w platformie. 

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony  

o inne wykorzystywane materiały pomocnicze do nauczania zdalnego. 

 

§3 

Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy  

i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców  

w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach. 

 

1. Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek, w razie 

trudności piszą do nauczyciela przedmiotu. 

2. Odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe. 

Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy internetu, to fakt ten należy 

zgłosić nauczycielowi oraz wychowawcy klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia 

niezbędnych materiałów. Kolejno wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką 

informację dyrektorowi szkoły i ustalić z poszczególnymi nauczycielami formę 

przekazania materiałów do nauki. 

3. Jeśli wykonane zadania mają być sprawdzone - uczniowie przesyłają je w sposób, który 

został wskazany przez  nauczyciela.  

4. Uczeń, który nie zgłosił problemów technicznych i nie wykonał zadanych prac może 

otrzymać ocenę niedostateczną, 

5. Wszystkie oceny powinny zostać wpisane do iDziennika w terminie maksymalnie do  

14 dni od oddania wykonanej pracy przez ucznia, 

6. Nauczyciel przekazuje uczniom informację o prawidłowych rozwiązaniach i/ lub 

wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo, a co wymaga poprawy i jak tę poprawę 

należy wykonać.  

https://epodreczniki.pl/


 

§4 

Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego 

współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami. 

1. Dyrektor i wicedyrektorzy szkoły systematycznie koordynują i monitorują współpracę 

nauczycieli z uczniami i rodzicami. 

2. Problemy zgłaszane przez uczniów czy rodziców powinny być zgłaszane do dyrektora 

lub wicedyrektorów  szkoły. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych 

przez dyrektora poprzez iDziennik, e-mail, wiadomość sms oraz poprzez komunikatory 

internetowe i w razie potrzeby bezzwłocznej odpowiedzi na informacje. 

4. Możliwe jest przeprowadzanie zebrania rady pedagogicznej zdalnie, za pomocą 

wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej (obecność nauczycieli podczas 

takiej rady pedagogicznej będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez 

protokolanta obok nazwiska uczestnika obecności podczas takiego spotkania). 

5. Każdy nauczyciel ma obowiązek być dostępnym dla uczniów i rodziców w dniu,  

w którym jego lekcja jest wpisana w tygodniowy plan pracy poszczególnych klas, i jest 

zobowiązany do odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców poprzez  

iDziennik oraz może monitorować inne komunikatory, na których ustalił sposób 

kontaktu z uczniami i rodzicami. 

 

§5 

Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły. 

1. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

a) regularnego odnotowania tematu lekcji w każdym dniu wynikającym z planu lekcji, 

co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy, 

b)  odnotowania w iDzienniku planowanej formy i terminu sprawdzenia wiedzy, 

c) obecności na zebraniach rady pedagogicznej (prowadzonych on-line). 

  

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 25 marca 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 


