ANEKS DO WSO
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA
W ZWIĄZKU ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r.

1. Dokumentowanie lekcji za pomocą dziennika elektronicznego pozostaje na
dotychczasowych zasadach z wyjątkiem dokumentowania obecności uczniów.
Odpowiedzialność za obecność uczniów na zajęciach w formie realizowania
podstawy programowej wg materiałów udostępnianych przez nauczycieli spoczywa
na rodzicach / pełnoletnich uczniach. Nauczyciel wpisuje e-obecność lub e-materiały
wg poniżej przedstawionych zasad i jest to równoznaczne z tym, że uczeń wykona
wszystkie zlecone prace - jest obecny na zajęciach. Jeżeli z jakiegoś powodu, np.
choroby uczeń nie może tego wykonać rodzic informuje o tym przez e-dziennik
nauczyciela danego przedmiotu.
e-obecność - uczeń obecny podczas zajęć przeprowadzanych na Meet
e-nieobecność - uczeń nieobecny podczas zajęć na Meet
e-materiały udostępnione na Classroom dla uczniów, możliwość połączenia z
nauczycielem na Meet.

2. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności
oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zostaną
ustalone do 10 kwietnia 2020 roku.
3. Aktywność ucznia na zajęciach zdalnych, terminowe wykonywanie zleconych prac
ma zasadniczy wpływ na ocenę zachowania w okresie zdalnej pracy szkoły.
4. Zasady ogólne organizacji i prowadzenia zajęć w trakcie obowiązywania ww
Rozporządzenia MEN:
a. nauczyciele realizują podstawę programową wg swoich rozkładów
materiałów,
b. uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach online na Classroom,
Meet, wykonywać polecenia nauczycieli, sprawdzać zapisy w e-dzienniku w
dniach roboczych,
c. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
są realizowane w szczególności z użyciem platformy GSuite Google:
Classroom, Formularze i Meet, przy zachowaniu zasad zapisanych w WSO
oraz zasad zapisanych w niniejszym aneksie,
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d. nauczyciel ustala z uczniami sposób kontaktu, pracy i przeprowadzania lekcji
na bazie możliwości platformy GSuite Google oraz innych aplikacji
wynikających ze specyfiki zajęć,
e. zajęcia odbywające się na Meet są realizowane w godzinach zgodnych z
planem lekcji,
f. nauczyciel, zgodnie z planem lekcji jest dostępny dla uczniów online,
g. sprawdzanie wiedzy odbywa się przy użyciu platformy GSuite Google w
szczególności za pomocą Formularzy lub innych dostępnych metod zgodnie
z zasadami wyznaczonymi w WSO,
h. nauczyciel może przeprowadzić sprawdziany zdalnie, które muszą być
zapowiedziane w dzienniku elektronicznym zgodnie z WSO,
i. kartkówki i ćwiczenia / zadania z terminem wykonania mogą podlegać ocenie,
j. oceny uzyskiwane na zajęciach zdalnych mogą być wpisywane do
e-dziennika i są brane pod uwagę w klasyfikacji rocznej,
k. nauczyciele na prośbę ucznia, mogą wpisać oceny za jego prace wykonane w
trakcie zawieszenia zajęć od 12-25 marca 2020,
l. każdy nauczyciel jest dostępny dla swoich uczniów i rodziców w ramach
ustalonych na początku roku szkolnego konsultacji przez Google Meet lub
dziennik,
m. każdy nauczyciel, jest zobowiązany we własnym zakresie do poinformowania
uczniów i ich rodziców o ewentualnych modyfikacjach PSO.
5. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć:
a. z przedmiotów rozszerzonych oraz j. polskiego, j. angielskiego i matematyki:
i.
zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu w dowolnej formie umożliwiającej
kontakt z nauczycielem, w dwa dni wyznaczone przez nauczyciela
spośród zapisanych w planie zajęć,
ii.
co najmniej jedno spotkanie w tygodniu musi być przeprowadzone z
użyciem programu Google Meet,
iii.
nauczyciel ma być dostępny w czasie swoich zajęć do ewentualnego
kontaktu na Meet,
iv.
nauczyciel wysyła materiały dydaktyczne do przerobienia przez
uczniów jako „projekt”, „projekt-test” lub „pytanie” i zapowiada
sprawdziany z określeniem terminu wykonania w Classroom
(automatyczny zapis w “Kalendarzu Google” widocznym dla ucznia i
jego opiekuna),
b. z języków obcych (poza j. angielskim):
i.
spotkania odbywają się minimum 1 x w tygodniu przy użyciu programu
Google Meet, w dzień wyznaczony na Classroom przez nauczyciela
spośród zapisanych w planie zajęć,
ii.
nauczyciel ma być dostępny w czasie swoich zajęć do ewentualnego
kontaktu na Meet,
iii.
nauczyciel wysyła materiały dydaktyczne do przerobienia przez
uczniów jako „projekt”, „projekt-test” lub „pytanie” i zapowiada
sprawdziany z określeniem terminu wykonania w Classroom
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(automatyczny zapis w “Kalendarzu Google” widocznym dla ucznia i
jego opiekuna),
c. z przedmiotów na poziomie podstawowym (poza językami i matematyką):
i.
spotkania lub kontakty odbywają się minimum 1 x w tygodniu, w jeden
dzień wyznaczony przez nauczyciela spośród zapisanych w planie
zajęć,
ii.
nauczyciel ma być dostępny w czasie swoich zajęć do ewentualnego
kontaktu na Meet,
iii.
nauczyciel wysyła materiały dydaktyczne do przerobienia przez
uczniów jako „projekt”, „projekt-test” lub „pytanie” i zapowiada
sprawdziany z określeniem terminu wykonania w Classroom
(automatyczny zapis w “Kalendarzu Google” widocznym dla ucznia i
jego opiekuna),
6. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z możliwości organizacji zdalnej pracy
nauczyciela, dopuszcza się spotkania z uczniami na platformie Meet w innym niż
wynikającym z planu zajęć terminie. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z
uczniem i/lub rodzicem przez dziennik i/lub classroom.
7. Lekcje wychowawcze - spotkania lub kontakty odbywają się wg planu zajęć przez
Meet.
8. Lekcje wychowania fizycznego pozostają zawieszone. Nauczyciele wysyłają
propozycje aktywności fizycznej możliwej do wykonania w domu.
9. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej - pedagog prowadzi poradnictwo
dla uczniów, rodziców i nauczycieli za pomocą platformy Meet oraz udostępnia
uczniom materiały edukacyjne na Classroom. Link do spotkań oraz godziny dyżurów
wysłane zostaną przez e-dziennik.
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