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zARzĄDzENlE NR 7 2o2ol2o2l
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu

(lll Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Boleslawa Prusa w Sosnowcu,
SzkoĘ Podstawowej nr 48 Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu)
z dnia 23 października 2020 roku

w sprawie:

organizacji oraz realizacji zadań !tl Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa
SPortowego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu oraz Szkoty Podstawowej nr 48 Mistrzostwa
SPortowego w Sosnowcu związanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległoŚĆ lub innego sposobu realizacji tych zadań w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV!D-19 reaIizowanych:

w okresie od 26.10.2020r.

-

do 08.11.2020r. dla na§tepuiacvch klas szkofu podst3wou{ei:
4a§P. 6a§P. 7aSP, 8aSP, 8bSP oraz wszvstkich klas liceum, ti.: laLO. lblo, 2aLo3_|etnie,
2aLO4-I€tnie, ZbLO. ZcLO. 3aLO ze wszvstkich zaieć realizowanvch w ww. klasach.

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r.
zmieniająceEo rozporządzenie w sprawie czasowe8o ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oŚwiaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem CoVlD-l9

(Dz. U. 2O2O, poz. I87O), dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w 5osnowcu zarządza,

co następuje:

§r
1,.

Dyrektor ZSO3 w Sosnowcu (lll Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
im. Bolesława Prusa w Sosnowcu, Szkoły Podstawowej nr 48 Mistrzostwa Sportowego
w Sosnowcu) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobach
i trybie realizacji zadan szkoły w okresie ww. ograniczenia funkcjonowania za pomocą
wiadomoŚci w dzienniku elektronicznym Librus przed dniem 26.tO.żO2or, Treść
zarządzenia zostaje zamieszczona w zakładce ,,Dokumenty szkolne" na stronie

www.
2.

p

rus.sosnowiec. pl

WYchowawcy następujących klas SP48: 4aSP, 6aSP,7aSp,8aSP, SbSP oraz wszystkich klas
lll LO, tj.: 1aLO, lbLO, 2alO3-|etnie,laLO4-|etnie, 2bLO, 2cL0,3aLO przekazują informację

(uczniom oraz rodzicom) o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły określonych
w niniejszym zarządzeniu poprzez wiadomośćw dzienniku elektronicznym Librus przed
rozPoczęciem zajęc zdalnych. W sytuacji nieobecności wychowawcy wicedyrektor

wyznacza innego nauczyciela odpowiedzialnego za realizację ww. czynności.
3.

W sYtuacji braku odczytania informacji wysłanych przez wychowawców klas, w

dniu
26.1,0.2020r. wYchowawcy poszczególnych klas (lub w sytuacji nieobecności wyznaczeni

przez wicedyrektora nauczyciele) wymienionych ust. 2 kontaktują

z rodzicami w celu przekazania informacji telefonicznie.

się
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Wychowawcy dokumentują przekazanie telefonicznej informacji w zbiorczej liście, którą
Przechowują w dokumentacji wychowawcy (dane rodzica, data przekazania informacji).
Dokumentacja może byĆ równiez przechowywana w postaci potwierdzenia odczytanych
wiadomości w systemie Librus.

4.

W dniach 26.10.2020r. - 08.11,2020r. wszystkie zajęcia dydaktyczne, konsultacje, a także
zajęcia sportowe oraz zajęcia z wychowania fizycznego dla nastepuiacvch klas szkofu
Podstawowei: 4aSP, 6a§P, 7aSP. 8aSP, 8bSP oraz wszvstkich klas |iceum. ti.: 1alo. lblo.
2aLO3-1etnie, 2aLO4-1etnie, 2bLO, 2cLO, 3aLO w okresie od 26.10.2020r. - do
08.11.2020r. są realizowane z wykorzystaniem metod itechnik kształcenia na odległość.
§z

1".

Koordynacja pracy nauczycieli (ww. okresie) odbywa się przez dyrektora we wspótpracy

z wicedyrektorem szkoły.
2.

Ustala się plan lekcji dla klas SP48: 4aSP, 6aSP, 7aSP, 8aSP, 8bSP oraz wszystkich klas lll Lo,
tj.: 1aLO, lbLO, 2aLO3-letnie,2aLO4-|etnie, zbLO, żcL),3aLO obowiązujący w okresie
26.1,0.2020r.-0B.1,1-.202Or. umozliwiający równomierne obciązenie uczniów

W poszczególnych dniach tygodnia, zróznicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości

Psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
tączenie przemienne kształcenia z uzyciem monitorów ekranowych i bez ich uzycia.
3.

Plan lekcji zostaje opublikowany przez wicedyrektora na szkolnej

stronie
sosnowiec. p l p rzed d n iem 26.I0.202Or.
4. Nauczyciele dokonują zmiany swojego dotychczasowego planu lekcji w opisanym w ust. 2
okresie na podstawie planu przesłanego przez wicedyrektora lub zamieszczonego na
stronie szkoły,
www.

p

rus.

Nauczyciele dokonują modyfikacji w indywidualnych planach w e-dzienniku najpóźniej
w dniu 26,1,0.2O2Or. Nadzór nad dokonaniem ww. zmian przez poszczególnych nauczycieli
prowadzi wicedyrektor szkoły.
§g
1.

Ustala się zakres czynnościi zadań wychowawców:

1,, Ustalenie w kontakcie z rodzicami uczniów zapotrzebowania na sprzęt komputerowy
w celu udostępnienia posiadanego na ten cel sprzętu szkolnego (na okres nauki
zdalnej)- realizacja w dniu 26.1,0.2020r.

2.
2,

Przekazanie uczniom loginów i haseł dostępowych do platformy Google Apps - przed
rozpoczęciem zajęć zdalnych przez uczniów.

W sytuacji koniecznoŚci (na podstawie umowy uzyczenia) udostępnia sią z

zasobów
szkolnych sprzęt komputerowy dla uczniów, których rodzice zgłaszają zapotrzebowanie
W tYm zakresie: laptopy, komputery stacjonarne, słuchawki, mikrofony w zalezności od
Posiadania przez szkołę ww. sprzętu (w sytuacji wykorzystania komputerów przenośnych
-laPtoPÓw- do wypożyczenia zostanie przeznaczany sprzęt stacjonarny -komputer
stacjona rny-).
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3.

W szkole podstawowej, tj. klasy: 4aSP, 6aSP, 7aSP, 8aSP, 8bSP oraz wszystkich klasach
liceum w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak
możliwościrealizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w miejscu zamieszkania, umożliwia się uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległośćna terenie szkoły (stanowisko komputerowe)
na podstawie oświadczenia rodzica.

4,

Nauczyciele realizują nauczanie zdalne w klasach SP48: 4aSP, 6aSP, 7aSP, 8aSP, 8bSP oraz
wszystkich klasach ll] LO, tj.: 1aLO, ].bLO, 2aLO3-1etnie, 2aLO4-|etnie, 2bLO, 2cLO, 3aLO
z budynku ZSO3 wg indywidulanego planu lekcji/konsultacji wykorzystując szkolną
infrastrukturę/oprogramowanie/sprzęt komputerowy (nauczyciele wg swojego planu lekcji
są obecni w budynku ZSO3 skąd realizują również lekcje zdalne oraz konsultacje zdalne).

5.

Nauczyciele-trenerzy prowadzący nauczanie zdalne w formie zdalnych zajęć sportowych,
zdalnych zajęć wychowania fizycznego lub konsultacji zdalnych z zakresu zajęć sportowych
lub wychowania fizycznego w klasach SP48: 4aSP, 6aSP, 7aSP, 8aSP, 8bSP oraz wszystkich
klasach lll LO, tj.: laLO, 1bLO, 2aLO3-|etnie, 2aLo4-|etnie, 2bLO, 2cLO, 3aLO realizują te
zajęcia z budynku ZSO3 lub z dotychczasowego miejsca prowadzenia zajęć sportowych.

W sytuacji braku możliwościsprzętowych w dotychczasowym miejscu prowadzenia zajęć
(np. zajęcia zdalne sportowe/konsultacje zdalne sportowe z miejsca prowadzenia jakim
jest udostępnione pomieszczenie w budynku przy ul. Kresowej 1w Sosnowcu) nauczyciele-

trenerzy prowadzą te zajęcia z
i

nfrastru ktu rę/op rogra mowa

n

i

budynku ZSO3 wykorzystując

szkolną

e/sp rzęt kom puterowy.

Nauczyciele-trenerzy są obecni wg swojego planu lekcji w miejscu prowadzenia zajęć
zdalnych lub konsultacjizdalnych wg powyższego opisu.
§ą

1,, Ustala się sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów w trybie zdalnym, w tym równiez informowania uczniów lub
rodziców o postępach ucznia w nauce, a takze uzyskanych przez niego ocenach:
1. sposób monitorowania postępów uczniów oraz formy i sposoby weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów w postaci zadań domowych na podstawie lekcji
zrealizowanych w formie kształcenia na odległość:
a. zadania z zeszytów ćwiczeń,
b. zadania na kartach pracy przesłanych przez nauczyciela,
c. wypracowania,
d. praca plastyczna lub techniczna,
e. opis ćwiczenia laboratoryjnego (doświadczenia) na podstawie wideo
z materiałów przesłanych przez nauczyciela lub linków do materiałów

f.

online,

zeszytów przedmiotowych, które zostały wprowadzone przez nauczyciela
przed dniem 23 października 2020r. (nauczyciel - za pomocą wiadomości
w dzienniku elektronicznym Librus - informuje uczniów oraz rodziców
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o terminie oceniania zeszytu przedmiotowego/ kryteriach oceniania oraz
formie przekazania zeszytu do oceny (z wykorzystaniem kanałów
komunikacji zdalnej), Waga oceny za zeszyt przedmiotowy wynosi:

g,
h.

2.

2 (zgodnie z dotychczasowymi zapisami statutu szkoły),

odpowiedzi ustne - podczas zajęć online,
kartkówki - zgodnie z zapisami statutu oraz wpisane do terminarza,
i. sprawdziany - zgodnie z zapisami statutu oraz wpisane do terminarza,
sposób informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a takze
uzyskanych przez niego ocenach:
a. informowanie poprzez wpis oceny do dziennika elektronicznego
z odpowiednią kategorią i wagą ocenv oraz ewentualnym komentarzem do
oceny.

3.

Całkowita liczba zadan domowych (podlegających ocenie) zleconych w danym dniu przez
nauczycieli w jednej kasie nie może przekraczać dwóch (decyduje kolejność zadawania
zadan w ciągu danego dnia z wykorzystaniem terminarza w dzienniku Librus).

4,

Zadania domowe (podlegające ocenie) powyżej ilościopisanej
ocen

ia n

w ust. 2

nie podlegają

iu.

5.

Nauczyciele dokonują oceny zadań domowych w czasie 3 dni roboczych od terminu, który
został określony jako data zwrotu wykonanego zadania,

6.

Przed zleceniem wykonania zadania domowego podlegającego ocenie nauczyciele informują
uczniów i rodziców o kryteriach oraz punktacji na poszczególne oceny.

7.

Wykonanie zadania domowego uczeń dokonuje na kolejną lekcję wg tygodniowego planu
lekcji lub w innym terminie określonymprzez nauczyciela. W sytuacji zadania domowego
wykonywanego na kolejną lekcję wg planu zajęć - podczas rozpoczęcia tej lekcji uczeń
przedstawia wykonane zadanie.

Ocenie podlegają tylko te zadania domowe, o których informacja została zamieszczona
przez nauczyciela (dodana) w module zadania domowe w dzienniku Librus (Dziennik -

zadania domowe).
9.

Umieszczanie przez nauczycieli informacji w ww. module (zadania domowe) następuje
w dniu ich zlecenia (najpóźniej do godz. 16:00).

§s

1,. Ustala się warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz
warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku
wniesienia zastrzezenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale
3a ustawy z dnia 7 września 1991,r. o systemie oświaty(Dz, U, zż020r.poz.L327):
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egzamin klasyfikacyjny; organizacja egzaminu przebiega wg zapisów statutu szkoły
(Sp48) z zastrzeżeniem, iż dni zawieszenia zajęć szkolnych nie są liczone do
nieobecności ucznia. Egzamin przeprowadza komisja z wykorzystaniem Środków
technicznych kształcenia na odlegtość(lnternet, telefon, wideokonferencje).
2.

egzamin poprawkowy; organizacja egzaminu przebiega wg zapisów statutu szkoty
(sp48). Egzamin przeprowadza komisja z wykorzystaniem środków technicznych
kształcen i a n a od ległość(l ntern et, telefon, wideokonfe rencje).

3.

sprawdzian wiadomościi umiejętności;organizacja egzaminu przebiega wg zapisów
statutu szkoły (SP48). Egzamin przeprowadza komisja z wykorzystaniem Środków
technicznych kształcenia na odległość(lnternet, telefon, wideokonferencje).

4.

warunki

i sposób

ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej

z

zachowania;
warunki i sposób ustalania rocznej oceny z zachowania przebiega zgodnie z zapisami
statutu szkoty (SP48) z zastrzeżeniem, iż dokonywanie przez ucznia samooceny oraz
zasięganie opinii uczniów odbywa się z wykorzystaniem kanałów internetowych lub

telefonicznych z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych.

§s
]_.

Ustala się sposób dokumentowania przez nauczycieli realizacji zadań szkoły w okresie
26,1,0.2020-08.tl.żOżOr.

d

l

a klas wym

i

e n io

nych w

n in

iejszym

za

rządzen

i

u

:

1. W dniu realizacji zadań wynikających z planu lekcji nauczyciele (w ramach kształcenia
zdalnego) w e-dzienniku dokonują wpisów zrealizowanych tematów oraz zaznaczają
frekwencję uczniów (wpisanie tematu zajęc, zaznaczenie frekwencji której
potwierdzeniem na danej lekcji jest jakakolwiek informacja zwrotna o obecnoŚci
przekazana nauczycielowi przez ucznia w czasie trwania danej lekcji, która potwierdza
obecnośćna zajęciach (np,wiadomość w dzienniku elektronicznym, wyslanie
wiadomościemail, wykonanie w czasie lekcji pracy na platformie Classroom lub inny
sposób potwierdzania nieobecności w czasie danej lekcji ustalony przez nauczyciela),

2. Podczas prowadzenia konsultacji nauczyciel zaznacza na tych zajęciach ,,frekwencję
kwarantanna", która posiada w dzienniku oznaczenie ,,ok". Zaznaczenie frekwencji
dokonywane jest automatycznie dla wszystkich uczniów i oznacza, uczniów dla których
są przeznaczone konsultacje.
3. Dla uczniów, którzy korzystają na danej godzinie z konsultacji zdalnych, nauczyciel
zaznacza zwykłą frekwencję (obecność) zamiast ,,obecności kwarantanna (ok)".
Zgłaszanie obecności odbywa się wg zasad opisanych w ust. 1.
4.

sytuacjach zlecania uczniom zadań domowych określonychw §4, nauczyciel
poprzedza zlecenia wykonania zadania w danej klasie wpisem w dzienniku Librus
(w module zadania domowe) czego dotyczy zadanie olaz ew. dodatkowymi
informacjami.

W
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po dokonaniu wpisu w module zadania domowe nauczyciel informuje rodziców
i uczniów danej klasy poprzez wiadomości w e-dzienniku Librus,

Nauczyciel upewnia się czy całkowita liczba zleconych w klasie zadan domowych
(podlegających ocenie) nie przekracza dwóch w ciągu dnia.
2.

Nauczyciele archiwizują w e-dzienniku Librus wszystkie informacje otrzymane oraz wysłane
do uczniów i rodziców (wysłane/otrzymane wiadomości nie podlegają kasowaniu).
zapisują kopie wszystkich wysłanych informacji oraz dodatkowych danych (pliki,
zadania, kryteria i punktację ze zleconych zadań domowych, linki, lekcje realizowane
w formie audio/wideo itp.) w indywidualnym folderze na swoim słuzbowym Dysku Google,

3, Nauczyciele

4.

Nauczyciele dołączają materiały

dla uczniów do realizacji

poszczególnych tematów

w dzienniku Librus lub w platformie Classroom. Materiały nie podlegają kasowaniu.
5.

Usprawiedliwienia nieobecności uczniów są usprawiedliwiane w terminach okreŚlonych
w statucie.

§7
1".

Wskazuje się źródta i materiały niezbędne do realizacji zajęc, w tym materiały w postaci
elektronicznej, z których uczniowie mogą korzystać:
1,. www.cke.gov.plf ,
ż. www.oke.jaworzno.pl,
3. www.e-podreczniki.pl,
4. www,lektury.gov.pl,
5. www.epodreczniki.pl,
6. www.men.gov,pl,
7. źrod|a do materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
B. WSiPnet,pl,
9. nowaera.pl/naukazdalna,
10. materiaty własne nauczycieli,
1-1-, strony www ogólnopolskich związków sportowych.

2. Zajęcia w formie zdalnej będą realizowane przez nauczycieli na platformie Google Apps
(m,in. Meet, Classroom, Hangouts) orazz wykorzystaniem dziennika elektronicznego Librus.
§e

1. Uczniom oraz rodzicom zapewnia się mozliwośćzdalnych konsultacji z nauczycielami
prowadzącymi poszczególne zajęcia wg terminarza konsultacji ujętego w tygodniowym
planie lekcji obowiązującym w okresie ż6.1,0.ż0ż0-08.tt,żO20 (dla klas SP48: 4aSP, 6aSP,
7aSP, BaSP, 8bSP oraz wszystkich klas lll LO, tj.: 1aLO, l-bLO, 2aLO3-|etnie, 2aLO4-|etnie,
zbLO, lcLO, 3aLO). Konsultacje odbywają się za pośrednictwem dziennika Librus lub
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platformy Google Apps wg obowiązującego harmonogramu (harmonogram konsultacji jest
ujęty w przekazanym planie Iekcji poszczególnych klas).

§g

1. Obecnie nie jest konieczna modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania.
W sytuacji konieczności nauczyciele zgłaszają dyrektorowi koniecznośći zakres modyfikacji
szkolnego zestawu programów nauczani w okresie prowadzenia nauczania na odległość.

§10

1. Korzystaiący z kanałów internetowych (nauczyciele, uczniowie) w związku z realizacją
nauczania zdalnego zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa w sieci, przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych, zasad higieny pracy oraz przepisów związanych z
prawami autorskimi, m.in.:
1,. Bieżąca aktualizacja systemów operacyjnych.

2. Systematyczna aktualizacja programów antywirusowych,

3.
4.
5.

antymalware

i antyspyware,

Regularne skanowanie dysków programami antywirusowymi, antymalware oraz
antyspyware.

6.

Pobieranie oprogramowania wyłącznie ze stron producentów.
Unikanie otwierania załączników z nieznanych źrode| dostarczanych poprzez
korespondencję elektroniczną.
Ustawienie systemu, które nie pozwala na zapamiętywanie haseł w aplikacjach

7.
8.
9.

webowych.
Unikanie zapisywania haseł na kartkach,
Stosowanie róznych haseł w róznych systemach informatycznych.
Zabezpieczanie serwerów plików czy innych zasobów sieciowych.

Dostosowanie złożonośchaseł odpowiednio do zagrożen,
11_. Unikanie wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe,
12. Unikanie logowania się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach
z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.
13. Wykonywanie regularnych kopii zapasowych,
14. Korzystanie ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników
].0.

d a

nych,

15. Szyfrowanie danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną.
16. Szyfrowanie dysków twardych w komputerach przenośnych.

17. Blokowanie komputera w sytuacji odejścia od stanowiska.
18. Unikanie umieszczania
]-9.

w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB,

Moze znajdować się na nich złośliweoprogramowanie.
Właściwedostosowanie stanowiska pracy (ergonomia, wygoda).
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§rr
].. Obecnie nie jest konieczna modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego lll Liceum
Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Bołesława Prusa w Sosnowcu, Szkoły
Podstawowej nr 48 Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu.

§12

współpracy z dyrektorem oraz przekazują dyrektorowi
(do dnia 28.10,2O20r.), tygodniowy zakres treścinauczania z zajęc wynikających
z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania
w poszczególnych oddziatach klas oraz tygodniowy zakres treścinauczania
Nauczyciele ustalają

we

z zajęc realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:

Równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
Z.Zrożnicowanie zajęć w kazdym dniu.
3. Możliwościpsychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysi|ku umysłowego
w ciągu dnia.
4.Łączenie przemienne ksztatcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
]-.

Ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
6.KoniecznoŚĆ zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego
zajęc.
5,

ze specyfiki

realizowanych

§13

W sytuacjach związanych z problemami technicznymi (np. czasowy brak dostępu do
lnternetu, awaria) istnieje mozliwośćkontaktu z wykorzystaniem kanału telefonicznego

w celu przekazania materiałów, informacji, wiadomości oraz dokonania oceny lub realizacji
poprawy ocen, orga n izacji egza m in u, sprawdzia n u.
§14
1,.

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem 26 października 2020 roku.
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