Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzeń wydanych przez Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, w okresie od 25 marca d 10 kwietnia br. Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława
Prusa w Skierniewicach będzie wykonywać swoje zadania statutowe z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość. Kształcenie na odległość obejmie wszystkich
uczniów naszej szkoły i polegać będzie na :
1) wymianie informacji między nauczycielem a uczniami z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej;
2) samodzielnym zapoznawaniu się przez uczniów ze wskazanym przez nauczyciela
materiałem dydaktycznym obejmującym realizowany program nauczania;
3) podejmowaniu przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających
zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.
Komunikacja elektroniczna między nauczycielami a uczniami odbywać się będzie
– w zależności od możliwości uczniów - poprzez komputery i/lub telefony komórkowe
z wykorzystaniem szkolnych narzędzi, do których dostęp mają wszyscy nauczyciele i uczniowie
naszej szkoły:
 e-dziennik,
 szkolne skrzynki mailowe,
 aplikację do prowadzenia czatu i wideokonsultacji.
W okresie prowadzenia kształcenia na odległość uczniowie realizować będą treści nauczania
w każdym tygodniu nauki w wymiarze:
 ½ godzin dotychczasowego planu lekcji w formie samokształcenia uczniów realizowanego
poprzez zapoznanie się ze wskazanym przez nauczyciela materiałem dydaktycznym;
 ½ godzin dotychczasowego planu lekcji w formie konsultacji on-line uczniów z
nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz weryfikację on-line ich osiągnięć.
Tygodniowy plan konsultacji on-line w zakresie poszczególnych zajęć będzie opublikowany
w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły w zakładce PLAN LEKCJI.
Realizowane w poszczególnych klasach programy nauczania nie będą modyfikowane. Zmianie
ulec może jedynie przyjęty przez nauczyciela rozkład materiału (kolejność realizacji treści
programu).
Materiały i źródła do samokształcenia będą wskazywane uczniom przez nauczycieli
poszczególnych przedmiotów jeden raz w każdym tygodniu nauczania na odległość i
zapisywane w e-dzienniku w zakładce ZADANIA DOMOWE. Obowiązuje limitowanie zadań

zlecanych uczniom zgodnie z zasadą, żeby na ich realizację uczniowie nie musieli przeznaczać
więcej niż ½ godzin dotychczasowego planu lekcji z danego przedmiotu1.
Monitorowanie i weryfikowanie postępów uczniów odbywać się będzie w trakcie konsultacji
on-line i/lub poprzez sprawdzanie zadań pisemnych zlecanych uczniom do realizacji.
Weryfikacja postępów znajdzie potwierdzenie w wystawionych uczniowi ocenach
wpisywanych do e-dziennika.
Informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach realizowane
będzie poprzez e-dziennik. Konsultacje z nauczycielami i wychowawcą klasy dla rodziców
odbywać się będą w miarę potrzeb poprzez WIADOMOŚCI wymieniane przez e-dziennik.
Apelujemy do wszystkich uczniów, żeby pozostali w domach i zaangażowali się w realizację
tego trudnego dla nas wszystkich zadania – kształcenia na odległość. Prosimy o pomoc
Rodziców – niech wszyscy zostaną w domach. Prosimy o ostrożność i życzymy zdrowia.
Do zobaczenia niebawem!

Skierniewice, 24 marca 2020r.

Dyrektor i Nauczyciele Liceum
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Ograniczenie to nie obejmuje czytania lektur szkolnych.

