W okresie od 19 października (poniedziałek) do odwołania obowiązywać będą „szczególne
rozwiązania
w
okresie
czasowego
ograniczenia
funkcjonowania
II Liceum
Ogólnokształcącego w Słupsku w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19”.
Oznacza to, że:
1. Realizacja nauczania zdalnego odbywa się na platformie Office 365 dla Edukacji poprzez
wszystkie dostępne aplikacje oraz w systemie Librus.
2. Podczas pracy zdalnej będzie realizowana podstawa programowa.
3. Jednostka lekcyjna trwa 30 minut.
4. Plan lekcji dla uczniów i nauczycieli nie ulega zmianie.
5. Od 19 października 2020 r. obowiązuje nowy rozkład dzwonków (Plan D).
1 lekcja - 9.00 – 9.30
2 lekcja - 9.35 – 10.05
3 lekcja - 10.10 – 10.40
4 lekcja - 10.45 – 11.15
Przerwa relaksacyjna 11.15 – 11.45
5 lekcja - 11.45 – 12.15
6 lekcja - 12.20 – 12.50
7 lekcja - 12.55 – 13.25
8 lekcja - 13.30 – 14.00
9 lekcja - 14.05 – 14.35

6. Nauczyciele, w czasie prowadzenia lekcji, organizują proces dydaktyczny w ten sposób, aby
uczeń nie musiał ciągle patrzeć na monitor (praca własna, zadania w zeszycie, karty zadań,
słuchanie nauczyciela, inne).
7. Zajęcia dla ucznia są obowiązkowe. Nauczyciel wpisuje temat zrealizowanej lekcji oraz
sprawdza obecność. Uczeń jest obecny wtedy, gdy wywołany przez nauczyciela potwierdzi
swoją obecność w trakcie lekcji (może być wywołany kilkukrotnie).
8. W każdy piątek wychowawcy przeprowadzą analizę frekwencji swoich uczniów
i zawiadamiają rodziców w przypadku stwierdzonej znacznej absencji.
9. Nauczyciel weryfikuje wiedzę i umiejętności w formach opisanych w Statucie Szkoły
korzystając z form i metod edukacji zdalnej.
10. Na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty egzaminy
i procedury opisane w § 24-28 WSO będą realizowane w formie wideokonferencji.

11. Dla ucznia i rodzica będą prowadzone konsultacje. Konsultacje będą odbywały się według
harmonogramu, który przekażemy pocztą Librus.
12. Szkoła zapewnia wsparcie psychologa i pedagoga podczas videokonferencji oraz pocztą
Librus. Konsultacje będą odbywać się od godz. 12.00 według harmonogramu, który
przekażemy pocztą Librus.
13. Nauczyciele uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne uczniów posiadających
orzeczenia i opinie.

