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Zarządzenie Nr 8 / 2019/2020 
 

Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. Wandy Szuman w Toruniu 
z dnia 25  marca   2020 r. 

 
w sprawie określenia sposobu i trybu realizacji zadań w ramach zdalnego nauczania  w VII Liceum 

Ogólnokształcącym im. Wandy Szuman  w Toruniu  w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem,                                     

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

           

Na podstawie: 
 

▪ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz. 374 z dnia 2020.03.07); 

▪ rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 410 z dnia 2020.03.11, z późn. 
zm.); 

▪ rozporządzenia 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. 2020 poz.493 z 
dnia 2020.03.20)  

zarządza się co następuje: 
 

§ 1 

1. Nauczyciel realizuje nauczanie zdalne za pomocą bezpłatnej platformy edukacyjnej  Google 

Classroom, na której nauczyciel i uczeń  ma  założone indywidualne konto. Platforma umożliwia 

nauczycielom tworzenie wirtualnych klas oraz zadawanie, odbiór i ocenę prac wykonanych 

przez uczniów. Platforma integruje się z innymi, także bezpłatnymi, narzędziami Google. 

Aplikację Classroom  można zainstalować  na smartfonie. 

 

2. Nauczyciel komunikuje się  z uczniem za pomocą platformy Google Classroom lub e-dziennika 

VULCAN, z rodzicami za pomocą e-dziennika VULCAN . 

3. Nauczyciel planuje i prowadzi nauczanie zdalne zgodnie z nowym planem lekcji, który został 

opublikowany w e-dzienniku. 

4. Nowy  rozkład zajęć ma zapewnić  równomiernie obciążenie ucznia  w poszczególnych  dniach   

(dziennie ok. 4 godz.), co powinno  mobilizować  go do systematyczności oraz planowania 

własnej pracy. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do opublikowania materiałów dla danej klasy na platformie 

Classroom najpóźniej do godziny 8:00 w dniu, w którym mają się odbyć zajęcia. W trakcie 

zaplanowanych zajęć nauczyciel jest do dyspozycji uczniów np. na platformie Google Classroom. 

Formę tych konsultacji ustala nauczyciel wspólnie z uczniami, uwzględniając ich możliwości 

sprzętowe np. wysyła komentarze do zadań, odpowiada na pytania, prowadzi czat lub 

wideokonferencję. 
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6. W trakcie zajęć nauczyciel realizuje podstawę programową, dostosowując ilość materiałów do 

liczby zajęć w tygodniu pamiętając, że uczniowie głównie  pracują samodzielnie i większość z 

nich   nie jest  wdrożona do  takiej formy kształcenia. 

7. Nauczyciel, do wszystkich utworzonych przez siebie zajęć na platformie Google Classroom 

dopisuje dyrektora (dyrektor@7lo.torun.pl) w charakterze nauczyciela. 

8. Nauczyciel potwierdza realizację planowanych treści nauczania dla poszczególnych klas lub grup  

wpisując temat w e-dziennika VULCAN oraz sprawdzając frekwencję. Uczeń będzie miał 

obecność na zajęciach, jeżeli  w danym dniu wchodzi w interakcję z nauczycielem  danego 

przedmiotu np. wykona  zadanie i odeśle je (przy braku dostępu do komputera zadanie może 

być wykonane w zeszycie, sfotografowane i wysłane jako załącznik) lub  weźmie udział w innej 

aktywności określonej przez nauczyciela. Tak rozumianą obecność nauczyciel zaznacza w 

zakładce frekwencja wpisując „nz” – czyli nauczanie zdalne, najpóźniej w dniu następnym po 

planowanych zajęciach. Rodzice lub pełnoletni uczeń mogą usprawiedliwiać nieobecności na 

zajęciach za pośrednictwem e-dziennika, podając ich istotny powód.   

9. Ewentualne transmisje on-line powinny być realizowane dokładnie w godzinach planowanej 

lekcji, aby nie blokować możliwości skorzystania z tej formy innym nauczycielom w danej klasie. 

10.  Nauczyciel prowadząc nauczanie zdalne uwzględnia potrzeby edukacyjne i możliwości 

psychofizyczne uczniów określone w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno – 

pedagogicznej oraz kieruje się zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów. 

11.  Nauczyciel monitoruje postępy uczniów oraz weryfikuje ich wiedzę i umiejętności informując o 

postępach w nauce oraz wpisując uzyskane oceny w e-dzienniku.  

12. Wychowawcy we współpracy z nauczycielami monitorują udział uczniów swojej klasy w 

nauczaniu zdalnym. 

13. Nauczyciel zapewnia swoim uczniom i ich rodzicom możliwość konsultacji wskazując ich formę i 

termin. Informację tę  do 27 marca przekazuje za pomocą e-dziennika dyrektorowi, który w 

najbliższym możliwym czasie publikuje harmonogram konsultacji  dla uczniów i rodziców  na 

szkolnej stronie internetowej.  

14. Nauczyciel ocenia uczniów zgodnie z zasadami opisanymi w  statucie i w przedmiotowych  

zasadach  oceniania, decydują o formach aktywności, które będzie  oceniał i informuje o tym 

uczniów. 

15. W okresie zdalnego nauczania nauczyciel wystawia  jedynie oceny wagi 1 lub 2.  

16. Jeżeli wychowawca uzna, że dany uczeń nie bierze udziału w zajęciach lub jego aktywność jest 

znikoma kontaktuje się z uczniem lub jego rodzicem.  

17. Przy wystawianiu   oceny  zachowania, wychowawca uwzględnia systematyczność i aktywność 

ucznia  w trakcie zdalnego nauczania.  

18. Przewidywane oceny roczne z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach trzecich, nauczyciel 

wystawia  do 30 marca 2020 r. i wpisane do e-dziennika.   

19. Nie zmieniają się warunki ubiegania o wyższą niż przewidywana ocenę roczną z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ( przy czym, frekwencja, o której mowa w art. 105 ust.2 pkt 1 Statutu 

VII LO liczona będzie na dzień 6 marca 2020 r.).  O zmianach  trybu  ubiegania się o wyższą niż 

przewidywana ocenę roczną z zajęć edukacyjnych i zachowania, uczniowie klas III i ich rodzice 

zostaną powiadomieni przez dyrektora do 30 marca 2020 r.  

20. Nauczyciel współpracuje z wychowawcą i dyrektorem lub pedagogiem przy ustalaniu warunków i 

sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i  sprawdzianu 

wiedzy i umiejętności oraz  sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w 

przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.  
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21. Pedagog, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele specjaliści opracowują harmonogram  dyżurów  i 

niezwłocznie przekazują go dyrektorowi oraz informują  zainteresowanych uczniów i ich rodziców 

o formie i terminach udzielanego wsparcia. 

 

§ 2 

Szkoła prowadzi zdalne zajęcia  w ramach nauczania indywidualnego,  zintegrowanych ścieżek 

kształcenia   oraz realizuje zdalne zajęcia rewalidacyjne z zastosowaniem właściwych zasad 

wskazanych powyżej, modyfikowanych w sposób bieżący w celu uzyskania optymalnego wsparcia 

uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.  

 

§ 3 

 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                             Ewa Mastalerz,  dyrektor VII LO w Toruniu 

 

 

 

 


