
Zasady pracy w I LO im. ONZ w Biłgoraju w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły 
 
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym 
nauczyciele zobowiązani są do realizowania nauki/zajęć w formie zdalnej. Dopuszcza się szereg form 
prowadzenia zajęć z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń 
umożliwiających komunikację elektroniczną. 
 
1. Zajęcia odbywają się za pomocą: 

 wiadomości e-mail (przesyłanie materiałów lub linków do materiałów do uczniów i wysyłanie 
informacji zwrotnej przez uczniów do nauczyciela), 

 mediów społecznościowych, 

 stron internetowych polecanych przez MEN : e-poreczniki.pl, www.cke.gov.pl, 
www.gov.pl/zdalne lekcje, https://gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu, 

 platform wydawnictw edukacyjnych np. Nowa Era, Operon, WSiP, Pearson, Mcmillan, OUP i 
innych, 

 komunikatorów np. Messenger, 

 platform i aplikacji umożliwiających konferencje on-line takich jak: Webex Team ZOOM.US, 
Moodle, Discor i innych. 

 
Ze względu na różnorodność metod, technik, form i narzędzi pomocnych w prowadzeniu zajęć 
oraz potrzeb, nauczyciel dobiera jak najefektywniejsze narzędzia i formy pracy zdalnej. 
Warunkiem zakładania grup w mediach społecznościowych, na platformach i innych aplikacjach 
jest zgoda wyrażona przez wszystkich uczniów danej klasy/grupy oraz możliwości sprzętowe 
uczniów i nauczycieli. 
 

2. Ze względu na specyfikę nauczanych przedmiotów dobór sposobu prowadzenia zajęć przy 
pomocy zdalnego nauczania należy do nauczyciela. 

3. Nauczyciele odnotowują przeprowadzenie zajęć w dzienniku elektronicznym poprzez wpisanie 
tematu lekcji. 

4. Nauczyciele komunikują się z uczniami i rodzicami za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

5. Uczniowie mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w zdalnym nauczaniu. Jest to warunek 
klasyfikacji uczniów. 

6. Nauczyciele zgodnie z planem lekcji prowadzą zajęcia z uczniami. W uzasadnionych przypadkach, 
po wcześniejszym uzgodnieniu z klasą i dyrekcją szkoły nauczyciel może zmienić termin 
prowadzenia zajęć on-line. 

7.  Uczeń każdego dnia powinien zalogować się w dzienniku elektronicznym, aby odebrać od 
swoich nauczycieli informacje o zadaniach i niezbędnych treściach nauczania. W trakcie trwania 
lekcji uczniowie mogą kierować pytania do nauczyciela za pomocą dziennika. 

8. Uczeń może otrzymywać zadania do samodzielnego wykonania w określonych ramach 
czasowych i odsyła do nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej 
lub innej platformy edukacyjnej. 

9. Nauczyciel sprawdza i ocenia pracę ucznia. 

10. Uczniowie powinni korzystać z materiałów zalecanych przez nauczyciela. Jeżeli będzie potrzeba 
logowania się na wybraną platformę, uczniowie dostaną wyraźne polecenie nauczyciela, 
przestrzegając zasad bezpiecznego korzystania z Internetu 
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