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ZARZĄDZENIE nr 12/2020 
Dyrektora 

III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy im. Marii Skłodowskiej-Curie 
z dnia 19 października 2020 r. 

 
w sprawie ustalenia sposobu organizacji nauki w formule kształcenia na odległość 

w związku z funkcjonowaniem placówki w strefie żółtej 
 w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy 

 
 
Na podstawie: 
- par. 1b ust. 1-3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.  
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1389) ze zmianami z dnia 
16 października 2020 r. (Dz.U.2020.1830); 
- par. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020. 
1758.1797) ze zmianami z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U.2020.1829), Dyrektor III Liceum 
Ogólnokształcącego w Świdnicy, zarządza, co następuje:   
 
 

§1 

1. Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania ogranicza się w części funkcjonowanie  
III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy polegające na wprowadzeniu kształcenia 
hybrydowego – w części stacjonarnego i w części zdalnego. 

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust.1, polega na prowadzeniu zajęć zgodnie z planem  
zakładającym, że co najmniej połowa uczniów realizuje zajęcia w szkole i nie więcej  
niż połowa uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  
na odległość. 

3. Harmonogram prowadzenia zajęć z podziałem na zajęcia stacjonarne i zdalne w szkole ma 
charakter naprzemienny i wygląda następująco: w pierwszym tygodniu na zajęcia 
stacjonarne uczęszczają uczniowie klas trzecich oraz drugich po gimnazjum, a uczniowie 
klas pierwszych i klas drugich po szkole podstawowej uczą się zdalnie, natomiast  
w kolejnym tygodniu – odwrotnie. 

4. Dopuszcza się możliwość modyfikacji wskazanego w ust. 3. harmonogramu w związku  
ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną w środowisku szkolnym. 

§2 

1. Nauczanie indywidualne realizowane jest formie stacjonarnej oraz z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość. 

2. Zajęcia rewalidacyjne realizowane są w formie stacjonarnej oraz z wykorzystaniem metod  
i technik kształcenia na odległość. 

3. Zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców realizowane są w formie stacjonarnej  
oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
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§4 

1. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne w szkole. 
2. Ewidencjonowanie przez nauczycieli czasu pracy zdalnej odbywa się w dzienniku 

elektronicznym Vulcan. 
3. Zajęcia zdalne realizowane są zgodnie z obowiązującym planem lekcji. W szczególnych 

przypadkach mogą być one zrealizowane w innym czasie, po uprzednim uzgodnieniu  
z dyrektorem szkoły i uczniami. 

§5 

1. Nauczyciele w ramach nauczania zdalnego realizują podstawę programową danego 
przedmiotu, ale treści programu nauczania dostosowują do wybranych metod kształcenia  
na odległość. 

2. Nauczyciele, realizując zajęcia zdalne, stosują się do zapisów funkcjonującego w szkole 
Regulaminu nauczania zdalnego. 

3. Nauczyciele w ramach nauczania zdalnego uwzględniają potrzeby edukacyjne, a także  
możliwości psychofizyczne uczniów, w tym zalecenia zawarte w opiniach  
i orzeczeniach PPP.  

4. Nauczyciele podczas nauczania zdalnego mogą oceniać aktywność uczniów, ich postępy  
w nauce oraz  wykonane prace czy zadania, zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami 
Oceniania i zapisami wymienionego w ust. 3. Regulaminu. 
 

§6 

1. Podstawowym narzędziem prowadzenia zajęć on-line jest Platforma G-Suite. 
2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość każdy nauczyciel 

powinien przeprowadzić on-line za pomocą aplikacji Meet.  
3. W uzasadnionych przypadkach związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy uczniów z komputerem, nauczyciel może zaplanować zajęcia  
w formie samokształcenia, inicjując je przez aplikację Meet, jednak w czasie lekcji 
powinien być dostępny dla uczniów i w razie potrzeby prowadzić z nimi konsultacje,  
np. udzielać wskazówek potrzebnych do opracowania materiałów, wykonania ćwiczeń  
lub rozwiązania zadań. 

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia zdalne może wykorzystywać dodatkowo, jako wspierające 
pracę, inne formy komunikacji, w tym szczególnie  dziennik elektroniczny, pocztę 
elektroniczną, a także platformy edukacyjne, np. epodręczniki, czy platformy wydawnictw 
edukacyjnych. 

 

§7 

1. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach prowadzonych on-line, zgodnie  
z planem lekcji, być aktywni, realizować prace i zadania wskazane przez nauczyciela. 

2. Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić zajęcia w formie zdalnej i uzupełnić dziennik 
elektroniczny zgodnie z Zasadami dokonywania wpisów i frekwencji w dzienniku 
elektronicznym Vulcan stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

3. Zadaniem wychowawców klas jest monitorowanie dostępności uczniów do Internetu  
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i możliwości realizowania przez nich nauki w formule kształcenia na odległość.  
4. Niezalogowanie się ucznia na Platformie G-Suite w czasie trwania zajęć on-line traktuje się 

jako jego nieobecność na lekcji. Obowiązkiem ucznia jest uzupełnienie materiału  
we własnym zakresie. 

5. Uczniowie, dla których dostęp do Platformy G-Suite jest w danym dniu utrudniony, mają 
obowiązek zgłosić ten fakt wychowawcy i nauczycielowi przedmiotu. Wówczas ich 
nieobecność traktowana jest jako nieobecność z przyczyn szkolnych. 

6. W przypadku, gdy zajęcia nie są prowadzone on-line za pomocą Platformy G-Suite  
z powodu awarii technicznej w szkole, frekwencję ucznia oznacza się jako nieobecność  
z przyczyn szkolnych.  

7. Dla uczniów, którzy nie mogą realizować w domu zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość, istnieje możliwość realizowania tych zajęć na terenie szkoły,  
w wyznaczonym do tego pomieszczeniu z wykorzystaniem komputerów dostępnych  
w szkole. 

8. Dla uczniów,  którzy nie mają w domu komputera lub innego urządzenia pozwalającego 
uczestniczyć w zajęciach prowadzonych zdalnie, istnieje możliwość użyczenia na czas 
trwania nauki zdalnej sprzętu szkolnego, jeśli takim szkoła dysponuje. 
 

§8 

Treść zarządzenia podano do wiadomości  publicznej w dniu  19 października 2020 roku. 

§9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
Załącznik 
1. Zasady dokonywania wpisów i frekwencji w dzienniku elektronicznym Vulcan obowiązujące w III Liceum 

Ogólnokształcącym w Świdnicy w czasie nauczania zdalnego 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
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Załącznik do Zarządzenia nr 12/2020  
Dyrektora III LO w Świdnicy 

 z dnia 16 października 2020 r. 

 
 
 

ZASADY DOKONYWANIA WPISÓW I FREKWENCJI W DZIENNIKU 
ELEKTRONICZNYM VULCAN 

 
 
 
 

1. Każdy z nauczycieli ma obowiązek wpisać temat lekcji w czasie rzeczywistym,  
czyli w godzinach, w których jest ona zaplanowana, w wyjątkowych przypadkach (np. brak dostępu 
do dziennika) wpisanie tematu po przeprowadzonej lekcji. 
 

2. Uczniom w rubryce frekwencja dokonujemy zgodnie z obowiązującymi w dzienniku oznaczeniami, 
np. ● obecność, – nieobecność, s – spóźnienie, u – nieobecność usprawiedliwiona, su – spóźnienie 
usprawiedliwione, ns – nieobecność z przyczyn szkolnych. 
 

3. Wpisu dokonujemy z przyporządkowaniem tematowi jednej z następujących kategorii            
(literkę umieszczamy przed tematem): 

 
O – lekcja przeprowadzona online z udziałem uczniów danego oddziału; 
 
S – samokształcenie uczniów na podstawie przygotowanych przez nauczyciela i wskazanych materiałów 
(przy czym lekcja inicjowana, a materiał zadawany jest w czasie rzeczywistym przez nauczyciela). 

 


