
ZASADY ORGANIZACJI I OCENIANIA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DROSOŁYCH  W GŁOWNIE 
W DNIACH 25.03.2020 - 18.06.2020 r., W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA 

SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie 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) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492) 

1. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie 
edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu 
słuchacza z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych 
przez nauczyciela. 

2.Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu  o: 

a)materiały edukacyjne opublikowane na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 
internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów; 

b) komunikację poprzez pocztę elektroniczną; 

c)  podręczniki, zbiory zadań, ćwiczenia, które słuchacz  już posiada; 

d) kontakt mailowy z nauczycielem; 

e) inne sposoby wskazane przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z Nauczycielami. 

3. O wyborze sposobu prowadzenia zajęć w ramach nauczania zdalnego decyduje Nauczyciel, 
uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu oraz możliwości techniczne wszystkich uczestników 
tego procesu. 

4.  Szkoła przekazuje słuchaczom informację o sposobie i trybie prowadzonych przez Nauczycieli 
zajęć za pośrednictwem strony internetowej oraz poczty elektronicznej. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji tematów wg harmonogramu zjazdów, stosując 
różnorodne formy pracy. 

6. W celu dążenia do równomiernego obciążenia słuchaczy zajęciami w danym dniu, a także 
uwzględniając możliwości słuchaczy oraz ograniczenia techniczne, w tym dostępu do 
komunikatorów, ograniczono liczbę przekazywanych materiałów. 

7. Organizując kształcenie na odległość nauczyciel musi uwzględniać możliwości słuchacza oraz 
zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. 

8. Szkoła  informuje słuchaczy o sposobie weryfikacji obecności na zajęciach.  

9. Zakres przekazywanych treści i ilość zadań do samodzielnego wykonania przez słuchacza z jednego 
przedmiotu powinny uwzględniać równomierne obciążenie słuchacza. 

10. W sprawach nieujętych w niniejszych zasadach należy kontaktować się telefonicznie 
z Dyrektorem Szkoły. 


