Radom, 6 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 33 / 2020
Dyrektora XII Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Sportowymi w Radomiu
w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych i wprowadzenia zdalnej formy nauczania
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2020 poz. 1960), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 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. 1539) oraz
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386) zarządzam, co następuje:
§1
Organizacja zdalnej formy nauczania dla wszystkich uczniów XII Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi w Radomiu przedłużona zostaje do 29
listopada 2020 r.
§2
Za organizację kształcenia w trybie zdalnym odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
Koordynuje on współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami oraz przekazuje uczniom,
rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie
czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
§3
Kształcenie na odległość odbywa się na platformie Microsoft Teams według
standardowego tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych, zatwierdzonego przez Radę
Pedagogiczną. Jednostka lekcyjna może zostać skrócona z 45 do 30 minut. O długości
jednostki lekcyjnej decyduje nauczyciel.
§4
Podstawową formą kontaktu społeczności szkolnej pozostaje dziennik elektroniczny.
Każdy z uczestników procesu kształcenia na odległość jest zobowiązany do regularnego
korzystania z ww. narzędzia.

§5
Nauczyciele, realizując proces kształcenia na odległość, korzystają ze stosowanych
dotychczas podręczników oraz ze źródeł i materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki, Centralną Komisję Egzaminacyjną lub innych zweryfikowanych źródeł
i materiałów umożliwiających realizację podstawy programowej.
§6
Nauczyciele na bieżąco dokumentują realizację zajęć zdalnych w dzienniku
elektronicznym oraz na indywidualnej karcie pracy (Załącznik nr 1), przekazywanej
dyrektorowi szkoły każdorazowo po zakończeniu tygodniowego cyklu kształcenia.
§7
Nauczyciele organizujący proces kształcenia na odległość uwzględniają specjalne
potrzeby edukacyjne uczniów, dostosowują sposoby i metody pracy do ich potrzeb
i możliwości, dbają o przestrzeganie zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez
uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
§8
Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości
realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu
zamieszkania, dyrektor szkoły organizuje zajęcia stacjonarne w szkole lub umożliwia im
realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
Wychowawcy klas niezwłocznie przedstawiają dyrektorowi szkoły listę nazwisk uczniów,
którzy z ww. przyczyn nie mogą uczestniczyć w procesie kształcenia na odległość.
§9
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektor szkoły może umożliwić uczniom
klasy maturalnej konsultacje indywidualne lub w małych grupach.
§ 10
Dyrektor szkoły, wychowawcy oraz inni nauczyciele pozostają do stałej dyspozycji
uczniów i rodziców, udzielając im wszelkiej niezbędnej pomocy w procesie zdalnego systemu
nauczania.
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r.

