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Spis treści: 

1. Założenia pracy w systemie zdalnego nauczania. 

2. Praca w systemie zdalnego nauczania – przedmioty artystyczne. 

3. Praca w systemie zdalnego nauczania – przedmioty ogólnokształcące 

 

Na podstawie par.68.1.1),2),3),6) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2019, poz.1148),  w związku 

ogłoszeniem w dniu 20.03. Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 

zawieszeniem ograniczeniem do dnia 10 kwietnia br funkcjonowania szkół : 

1. Zajęcia w systemie zdalnym są obowiązkowe. Uczestnictwo w nich będzie potwierdzane w e-dzienniku, gdzie stworzone zostanie 

zakładka frekwencyjna: zdalne nauczanie: obecny/nieobecny 

2. Praca odbywa się zgodnie z planem zajęć przyjętym przez Radą Pedagogiczną w dniu 31.08.2019, i obowiązującym do dnia 12.03.br, 

aby równomierne obciążać uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  aby w ten sposób zróżnicować lekcje w każdym dniu. O 

wskazanej godzinie rozpoczęcia zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia uczniowie potwierdzają gotowość uczestnictwa poprzez 

e.dziennik.  

3. E-dziennik Librus, jako główne narzędzie dokumentowania  i potwierdzania przeprowadzenia zajęć, informowania uczniów, 

rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez uczniów ocenach i uczestnictwie w zajęciach, monitorowania 

postępów uczniów oraz sposobach weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również stosować inne narzędzia wybrane 

przez nauczyciela i dostosowane do charakteru przedmiotu uwzględniające, zasady procesu dydaktycznego i sprzyjające uczeniu się, 

przedstawione i zatwierdzone przez dyrektora szkoły w zestawieniu Praca w systemie zdalnego nauczania:  
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4. E-dziennik Librus jest główną platformą, w której nauczyciele zobowiązani są wskazać formy konsultacji z rodzicami i uczniami oraz 

przekazać im informację o sposobie i  terminach dostępności ( dzień tygodnia, godzina). Powyższa informacja zostaje przekazana do 

wiadomości dyrektorowi i wicedyrektor szkoły. do dnia 24.03.br  

5. Zapisy § 2 i § 3 przywołanego rozporządzenia w zakresie metod i technik kształcenia na odległość oraz kształcenia zawodowego, 

będą traktowane odnośnie w stosunku do specjalizacji artystycznych. 

6. Odnośnie klas dyplomowych  

a) Wydłuża się do dnia 17 kwietnia br  termin klasyfikacji uczniów klas IV  

b) Wyznacza się na dzień 20 kwietnia, godz. 15.27 termin klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 

c) Wyznacza się na dni 21-22 kwietnia br termin Egzaminów Dyplomowychi 

d) Na pisemny, uzasadniony wniosek nauczyciela prowadzącego specjalizację, za zgoda dyrektora szkoły realizacja lub obrona  pracy 

dyplomowej mogą zostać ograniczone do  niezbędnych elementów potwierdzających umiejętności wynikające z opanowania 

podstawy programowej. 

e) Wyznacza się na dzień 23 kwietnia, godz. 15.27.termin posiedzenia Plenarnej Rady Pedagogicznej- PKD  

f) Rozdanie świadectw ukończenia PLSP nastąpi 24 kwietnia, o godz.12.00. Forma wydarzenia zostanie uzgodniona w zależności od 

rozwoju sytuacji epidemiologicznej 

g) Wernisaż wystawy dyplomowej, wyznaczam na czerwiec, szczegółowy termin oraz forma realizacji  zostaną wskazane w 

późniejszym okresie, zależnie od rozwijającej się sytuacji. Forma wydarzenia zostanie uzgodniona w zależności od rozwoju sytuacji 

epidemiologicznej 

h) Szkolenie maturalnych  Zespołów Nadzorujących i Egzaminacyjnych zostanie przeprowadzone przez dyrektora lub wicedyrektor 

szkoły poprzez  aplikację Microsoft Teams we wskazanym później terminie, dlatego do dnia 30 marca br – wszyscy nauczyciele 

zostali zobowiązani do zapoznania się z ta aplikacją postępując zgodnie ze wskazaniami   Zarządzenia nr 12 dyrektora PLSP w 

Szczecinie. 
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i) Termin i forma egzaminu maturalnego w chwili obecnej pozostają bez zmian. 

7. Nabór na rok szkolny 2020/2021 do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych odbywa się zgodnie z Regulaminem i harmonogramem 

rekrutacji, przy czym zawiesza się do dnia 14.04. br, z możliwością przedłużenia, przegląd prac kandydatów lub wprowadzenia formy 

zdalnej. 

8. Obowiązek bezwzględnego respektowania zapisów skrupulatnym przestrzeganiu  podstawowych zasad higieny i zaleceń służb 

sanitarnych, władz państwowych oraz zarządzeń dyrektora szkoły dotyczy całej Społeczności Szkolnej w sytuacji nauczania w 

systemie zdalnym, a  także po powrocie do szkoły. . 

 

 

 

 

 

 

 

i Termin wynika z rozporządzenia o organizacji roku szkolnego. Egzaminy dyplomowe po dokonaniu zmian ww. rozporządzenia powinny  zostać przeniesione na miesiąc czerwiec 

 


