
 

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! 

Z uwagi na przedłużające się zawieszenie zajęć, zgodnie z zapisami rozporządzeń 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., od jutra, czyli od 25 marca 2020 r. 

(środa) nauka w I Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie będzie odbywać się 

obowiązkowo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

Mając na względzie: zróżnicowaną sytuację naszych uczniów w  dostępie do sprzętu oraz 

Internetu, ich możliwości w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 

łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia 

ustalam poniższe  zasady pracy. 

1. Podstawowym narzędziem w komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami jest 

dziennik elektroniczny Librus. 

2. Układ zajęć pozostaje bez zmian względem obowiązującego do tej pory tygodniowego 

planu zajęć.  

3. Uczniowie samodzielnie  nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami. Każdego 

dnia, od poniedziałku do piątku, mają obowiązek zalogować się do dziennika 

elektronicznego.  

4. Nauczyciele modyfikują programy nauczania oraz przedmiotowe zasady oceniania, 

uwzględniając ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

5. Organizując pracę z uczniami, nauczyciele informują ich o trybie pracy. 

6. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wg planu zajęć, do godziny 8.00 będą 

przesyłać przez dziennik Librus scenariusze lekcji na dany dzień.  

7. Scenariusz poszczególnych jednostek zajęć nauczyciele zaplanują następująco: 

a) całkowity czas pracy  samodzielnej ucznia: do 30 minut,   

b) w całkowitym czasie pracy, o którym mowa  powyżej, zostanie  uwzględniony czas 

pracy z wykorzystaniem monitora: do 15-20 minut (telefon, tablet, komputer, 

telewizor, itd.), 

c) zostanie określony termin wykonania zadanej w tym czasie pracy: ćwiczenia, zadania, 

rysunku, notatki, wypracowania, testu, itd., 

d) zostanie określony sposób monitorowania postępów ucznia lub sposobu oceniania 

(np. śledzenie tych postępów poprzez serwis lub platformę edukacyjną, konieczność 

odesłania pracy ucznia poprzez e-mail, wiadomość wysłaną poprzez e-dziennik, 

rozmowa przez komunikator, itd.).  

8. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco 

zgłaszają nauczycielom.  

9. Frekwencja na zajęciach będzie odnotowywana  po potwierdzeniu aktywności ucznia, 

np. po odesłaniu do nauczyciela wykonanego zadania przez ucznia, poprzez aktywność 

na wskazanej platformie edukacyjnej, informację o wykonaniu zadania  lub w inny sposób 

określony przez nauczyciela.   

10. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie, m.in. nie 

przedłużać niepotrzebnie czasu spędzonego przy monitorze.  

11. Przerwy, nawet krótkie, są obowiązkowe! 

 

 



Drodzy Uczniowie,  

 

pamiętajcie o tym, że jesteśmy po Waszej stronie! Przez dwa minione tygodnie wykazaliście 

się dojrzałością w pracy zdalnej, którą kierowali Wasi Nauczyciele. Aktualna sytuacja 

i zagrożenie to dla nas wszystkich trudny czas. Dbajcie o siebie i swoich bliskich! 

 

#zostańwdomu 

 

Pozdrawiam serdecznie! 

Renata Biernacka 

Dyrektor  

Zespołu Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego 

 

 


