
Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2021 z dnia 27 października 2021 r. 

Zasady kształcenia na odległość w II Liceum Ogólnokształcącym  

im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu w roku szkolnym 2021/2022 

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem 

epidemiologicznym nauka w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu jest 

organizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Kształcenie na odległość obejmuje realizację podstawy programowej, monitorowanie postępów, 

weryfikację wiedzy i umiejętności uczniów. 

3. Nauczyciele dokonują weryfikacji stosowanych programów nauczania pod kątem wybranej 

metody kształcenia na odległość. W razie potrzeby modyfikacji informują o tym dyrektora Szkoły. 

4. Nauczanie na odległość odbywa się w formie zdalnego nawiązania kontaktu z uczniami poprzez 

platformę Teams zgodnie z dotychczas obowiązującym tygodniowym planem zajęć. 

5. Zajęcia lekcyjne trwają 40 minut. 

6. Zajęcia z logopedą, rehabilitantem i tyflopedagogiem wynikające z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego trwają 40 minut. 

7. Nauczyciele dokumentują realizację zajęć w dzienniku elektronicznym poprzez wpisanie tematu 

lekcji oraz sprawdzenie frekwencji na lekcji. 

8. Udział uczniów w zajęciach online jest obowiązkowy. 

9. W przypadku nieobecności spowodowanej problemami w nawiązaniu połączenia podczas lekcji 

uczeń jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela prowadzącego 

zajęcia oraz wychowawcę przez dziennik elektroniczny. 

10. W przypadku nieobecności na zajęciach online uczeń ma obowiązek samodzielnie uzupełnić 

wiadomości ze zrealizowanej lekcji. 

11. W przypadku problemów z mikrofonem (lub kamerą, jeśli jest ona niezbędna) uczeń ma prawo 

zgłosić ten fakt nauczycielowi na początku lekcji. Brak sprawnego mikrofonu jest równoznaczny z 

nieprzygotowaniem do zajęć i wpisywany do dziennika jako „np.”. Szczegółowe zasady w tym 

zakresie określa § 91 ust. 13 Statutu Szkoły oraz przedmiotowe zasady oceniania. 

12. Podstawową formą komunikacji między nauczycielem a uczniami/ rodzicami jest dziennik 

elektroniczny Vulcan. 

13. Nauczyciel w ramach swojego przedmiotu monitoruje postępy uczniów; ustala sposób weryfikacji 

ich wiedzy i umiejętności. O ustalonych zasadach informuje uczniów i ich rodziców. 

14. Podczas sprawdzianów, kartkówek i innych form weryfikacji wiedzy uczeń ma obowiązek 

włączenia kamery i mikrofonu, o ile nauczyciel nie ustali inaczej. 

15. Informacje o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach przekazywane są 

uczniowi / jego rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. 

16. W sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba organizacji egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzianu wiedzy 

i umiejętności uczniów, egzaminu poprawkowego lub gdy zaistnieje potrzeba ustalenia rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalenia tej oceny, 

dyrektor w porozumieniu z wychowawcą, nauczycielem oraz uczniem lub jego 

rodzicami/prawnymi opiekunami ustali formę przeprowadzenia właściwego egzaminu lub 

ustalenia oceny zachowania, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, zasoby 



i możliwości techniczne zainteresowanych stron, umiejętności i możliwości zastosowania zdalnych 

rozwiązań. 

17.  W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zebrania z rodzicami nie 

będą się odbywały. W związku z powyższym konsultacje z nauczycielami lub wychowawcami 

odbywać się będą na bieżąco przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego.  


