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ZASADY ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu 
obowiązujące od dnia 25 marca 2020r. do odwołania 

 
 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 
 
Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość  oznacza wykorzystanie w procesie 
edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu 
ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych 
wskazanych przez nauczyciela.  
 
1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania: 
 

1) Kontakt na odległość będzie się odbywał za pośrednictwem dziennika elektronicznego 
Librus, szkolnej platformy e – learningowej: https://urszulanki.szkolenia24.org, poczty 
elektronicznej, telefonu, mediów społecznościowych, komunikatorów, programów do 
telekonferencji oraz poprzez stronę internetową szkoły. 
 

2) Tygodniowy plan lekcji jest zmodyfikowany. Celem modyfikacji planu lekcji jest to, by 
uczniowie byli równomierne obciążeni w poszczególnych dniach tygodnia, by 
uwzględnić sytuację, w której samodzielne poznawanie nowych treści wymaga 
systematyczności i podjęcia intensywniejszego wysiłku. Przy modyfikacji zostały 
również uwzględnione ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć takich jak np. 
wychowanie fizyczne, czy zajęcia z wychowawcą. 
 

3) Modyfikacja tygodniowego planu lekcji: 
- obowiązkowe zajęcia lekcyjne rozłożone są na pięć godzin w ciągu każdego dnia od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 13.30  
- zajęcia są zblokowane w taki sposób, że w ciągu każdego dnia są 3 – 4 przedmioty 
- po każdej lekcji uczeń powinien zrobić sobie ok. 10 - 15 minut przerwy 
- zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w taki sposób, że każdego dnia uczeń 
poświęca ok. 20 – 25 minut na wykonanie ćwiczeń gimnastycznych według instrukcji 
przesyłanych na każdy dzień przez nauczyciela wychowania fizycznego. 
 

4) Od poniedziałku do piątku, w godzinach 13.30 – 16.30 nauczyciel poprzez Librus lub 
platformę e – learningową przesyła uczniom wytyczne do lekcji zaplanowanych na 
dzień następny, z tym że wytyczne na poniedziałek należy przesłać w piątek.  
W przypadku, gdyby realizacja jakiejś lekcji była planowana on – line, to wytyczne do 
niej powinny być wysłane uczniom wcześniej na wypadek problemów technicznych lub 
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niemożności korzystania z komputera w określonym czasie.  Nauczyciel powinien tak 
zaplanować pracę uczniów, by mogli oni łączyć przemiennie kształcenie z użyciem 
monitorów ekranowych i bez ich użycia. 
 

5) W godzinach 13.30 – 16.30 nauczyciel wyznaczy konkretny czas na indywidualne lub 
grupowe konsultacje dla uczniów lub rodziców. Informacja o czasie konsultacji oraz 
formie kontaktu z nauczycielem zostanie podana do wiadomości na szkolnej platformie  
e – learningowej oraz przez dziennik elektroniczny Librus.  

 

6) Każdy uczeń, w najdogodniejszym dla siebie czasie, powinien przeznaczyć dodatkowo 
od poniedziałku do piątku co najmniej 2 godziny zegarowe na pracę powtórzeniową, 
ćwiczeniową, utrwalanie nowego materiału oraz na wykonanie zadań wskazanych przez 
nauczyciela do wykonania i odesłania. Sposób przekazania zadania określi nauczyciel. 
 

2. W celu jak najlepszego koordynowania współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców, 
dyrektor i wicedyrektor szkoły wyznaczą konkretny czas, w którym będą dostępni na 
indywidualne konsultacje. 

 
3. Nauczyciele, w zależności od specyfiki przedmiotu, dostosują do obecnej sytuacji kształcenia 
na odległość sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy  
i umiejętności uczniów. W ramach wskazówek do każdej lekcji nauczyciel na końcu umieści 
pytania lub ćwiczenia sprawdzające, poprzez wykonanie których uczeń będzie miał możliwość 
sprawdzenia stopnia opanowania nowych treści.  
Podstawą klasyfikacji uczniów są oceny uzyskane od początku roku szkolnego, oceny uzyskane 
w czasie kształcenia na odległość oraz zaangażowanie uczniów w samodzielną pracę  
w obecnym czasie. Sposób informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, 
a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się poprzez dziennik elektroniczny Librus. 
 
 
4. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 
sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny 
są takie jak określa statut szkoły, z wyjątkiem formy przeprowadzania egzaminu.  
Egzaminy, o których wyżej mowa będą przeprowadzane w formie ustnej z zastosowaniem 
programu do telekonferencji lub poprzez platformę e - learningową. 
 
5.  Dokumentowanie realizacji zadań nauczycieli jest realizowane poprzez:  
- umieszczanie przez nauczycieli materiałów na szkolnej platformie e – learningowej 
- wysyłane uczniom wiadomości i materiałów do lekcji  
- przesyłanie poprzez Librus lub pocztę elektroniczną dyrektorowi albo wicedyrektorowi kopii 
wiadomości i materiałów do lekcji, które zostały wysłane do uczniów drogą inną niż 
przekazanie ich poprzez platformę e – learningową. 
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Do dyrektora kopie wiadomości przesyłają następujący nauczyciele: 

1) Dobiech Joanna 
2) Duraj Henryka 
3) Gruszczyńska Joanna 
4) Herman Ewa 
5) Herman Tomasz 
6) Jędrzejczyk Malwina 
7) Kaczmarek Sylwia 
8) Kadys Ilona 

9) Kastelik Hubert 
10) Kostrubies Justyna 
11) Krakowska Magdalena 
12) Kuźniewska Dorota 
13) Musioł Paulina 
14) Niemiec Katarzyna 
15) Nowak Ilona 
16) Peplińska Elżbieta 

 
Do wicedyrektora kopie wiadomości przesyłają następujący nauczyciele: 

1) Kwiatkowska Joanna 
2) Leszczyńska - Kazuro Jadwiga 
3) Milewska Wanda 
4) Perczak Katarzyna 
5) Przybylska Anna 
6) Pustowaruk Marek 
7) Pyza Anna  
8) Ruszczak Robert 

9) Sekuła Jarosław 
10) Skowroński Piotr 
11) Sołodyna Piotr 
12) Sromek Dorota 
13) Stężowska Agata 
14) Suarez-Rueda Manuel 
15) Suszek Ewa 
16) Wróblewska Małgorzata

6. Każdy nauczyciel, po konsultacji z dyrektorem albo wicedyrektorem szkoły może 
zmodyfikować program nauczania.  

7. W każdym przypadku informację o trudnościach uczniów i nauczycieli związanych z pracą 
zdalną w tym: brakiem lub utrudnieniem w dostępie do  sprzętu informatycznego, brakiem lub 
utrudnieniem w zakresie łączności internetowej, chorobie, kwarantannie lub innej przyczynie 
należy niezwłocznie powiadomić dyrektora lub wicedyrektora. 

8. We wszelkich innych nieprzewidzianych sytuacjach należy kierować się rozsądkiem  
i podejmować decyzje mające na uwadze dobro i rozwój uczniów. 

 
 

  Zatwierdził  
dyrektor Iwona Filipczak 

                                                                       w dniu 24 marca 2020r. 
 
 
  
 
 
 
 


