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Wstęp 

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, wywołanym wirusem COVID-19 (koronawirus),  

na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 493), częściowo 

zmienionego na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U. 2020, 

poz. 530) oraz w związku nowelizacją tego rozporządzeniem MEN z dnia 16 października 2020 r. w całej 

Polsce począwszy od 19 października 2020 r. zostało wprowadzone obowiązkowe nauczanie na odległość w 

obszarze czerwonym i nauczanie polegające na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że co najmniej 50% 

uczniów realizuje zajęcia w szkole oraz nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość  w obszarze żółtym.  

LI Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Warszawie umożliwia realizowanie zajęć 

lekcyjnych zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 



 
LI Liceum Ogólnokształcące 

im. Tadeusza Kościuszki 

 

 

  

2 
zarządzenie Dyrektora z dnia 6.11.2020 

 

W trosce o dobro naszych Uczniów i Nauczycieli, informuje o następujących zasadach związanych 

z prawami autorskimi do materiałów udostępnianych w związku z nauczaniem na odległość, a także 

 o podstawowych zasadach ochrony wizerunku i danych osobowych. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami oraz ich bezwzględne przestrzeganie.  
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Informacje ogólne oraz organizacja zajęć 
 

1. Podstawowym narzędziem informacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli jest system Synergia 

Librus. 

2. Nauczyciele są dostępni on-line w godzinach swojej pracy.  

3. Dyrektor i wicedyrektor koordynują współpracę z uczniami i rodzicami poprzez wychowawców klas. 

4. Przy doborze treści zgodnych z podstawą programową uwzględnia się: 

a. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia 

b. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu 

c. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego 

w ciągu dnia 

d. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia 

e. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

5. Nauczyciele planują w panelu TERMINARZ zajęcia w piątek na następny tydzień: lekcje na żywo w 

kategorii Spotkanie/lekcja on-line, pozostałe w kategorii praca zdalna. 

6. Nauczyciele przedmiotu informują rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o 

dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu przez system 

Synergia Librus. 

7. Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy oraz sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadzony w 

formie zdalnej, będzie dostosowany do warunków psychofizycznych i sprzętowych ucznia, w 

uzgodnieniu z uczniem i rodzicem. 

8. W sytuacji, kiedy lekcja nie odbywa się on-line, frekwencja jest ustalana na podstawie odczytania 

przez ucznia wiadomości od nauczyciela  w dzienniku Librus w dniu przeprowadzenia tej lekcji. 

9. W szkole zostaną uruchomione konsultacje w miarę zgłaszanych potrzeb. Konsultacje mają 

charakter indywidualny lub grupowy (do 5 osób). W konsultacjach może brać udział tylko zdrowy 

uczeń z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, dystans społeczny). Na 

konsultacje obowiązują zapisy, które prowadzi nauczyciel przedmiotu. Nauczyciel ustala listę i termin 

konsultacji z uczniami na terenie szkoły w porozumieniu z dyrektorem/wicedyrektorem szkoły. 

Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania w czasie nauczania zdalnego. 

1. Ocenianie w zdalnym nauczaniu powinno uwzględniać trudności w rzeczywistym sprawdzaniu 

wiedzy, możliwość weryfikacji wykonywanych zadań, specyfikę przedmiotu i indywidualną sytuację 

każdego ucznia uwarunkowaną ograniczeniami w związku z epidemicznym zagrożeniem. W 

ocenianiu należy brać pod uwagę systematyczność, zaangażowanie i poprawność wykonywanych 

zadań. 
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2. Ocenianie powinno być motywujące do samokształcenia, aktywności, sprofilowane na rozwój 

kompetencji kluczowych, pogłębiania wiedzy i przygotowania do matury.  

3. Przedmiotem bieżącego oceniania są osiągnięcia ucznia nabyte i prezentowane w różnorodnych 

formach: 

 ustna wypowiedź ucznia z użyciem obrazu i dźwięku 

 praca zespołowa na lekcji i podczas zadań domowych 

 praca samodzielna na lekcji i podczas zadań domowych 

 pisemna praca sprawdzająca (może być realizowana z wykorzystaniem dostępnych platform) 

 pisemna praca sprawdzająca podczas konsultacji w szkole dla maturzystów (zgodnie z wytycznymi 

ministra) 

Prace pisemne, podlegające ocenie uczeń musi wysłać w określonym przez nauczyciela terminie i we 

wskazany przez niego sposób. 

4. Nauczyciel zadaje nie częściej niż dwa razy w tygodniu pracę domową podlegającą ocenie, tylko w 

panelu zadanie domowe w systemie Synergia Librus. Ocena za pracę domową może być 

wystawiona kompleksowo np. za dłuższy okres, nie dłuższy niż miesiąc 

 

Realizacja połączeń transmisji głosu i obrazu 
 

1. Do realizacji połączenia on-line będzie wykorzystana aplikacja Google Meet; 

2. Sposób przeprowadzania lekcji on-line: 

I. Nauczyciele 

a) Nauczyciel planuje lekcję on-line w usłudze Meet zgodnie z aktualnym planem lekcji; 

b) Nauczyciel udostępnia link do lekcji w dzienniku elektronicznym w terminarzu klasy 

w kategorii: Spotkanie / lekcja online; 

c) Nauczyciel rozpoczyna lekcję on-line w usłudze Meet; 

d) Nauczyciel akceptuje uczestnictwo swoich uczniów w spotkaniu; 

e) Nauczyciel wykorzystuje dźwięk, obraz i wiadomości tekstowe w trakcie prowadzenia 

lekcji. Nauczyciel może udostępnić ekran z konkretnej aplikacji lub to co aktualnie 

przegląda; 

f) Nauczyciel może usuwać z lekcji osoby nie stosujące się do przyjętych zasad; 

g) Po zakończonej lekcji nauczyciel rozłącza się  (po opuszczeniu spotkania przez uczniów). 

II. Uczniowie  

a) Uczeń otrzymuje informację o lekcji on-line poprzez dziennik elektroniczny w terminarzu 

klasy, a w niej link za pośrednictwem którego podłącza się do lekcji;  
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b) Nie wyraża się zgody na przekazywanie linków do lekcji  on-line osobom spoza danej klasy 

lub grupy! 

c) Aby rozpocząć lekcję on-line uczeń klika w link w terminarzu;  

d) Należy zezwolić na dostęp do kamery i mikrofonu swojego urządzenia o co użytkownik 

zostanie zapytany poprzez informację w lewym górnym rogu przeglądarki; 

e) Uczeń klika dołącz w usłudze Meet. W tym momencie rozpoczyna się rozmowa z innymi 

uczniami i nauczycielem prowadzącym lekcję; 

f) Uczeń uczestniczy w lekcji zgodnie z przyjętymi zasadami; 

g) Po zakończonej lekcji uczeń rozłącza się. 

Wymagania względem kont Google – Gmail 
 

1. Każdy uczeń i nauczyciel powinni posiadać swoje konto Google, email na platformie Gmail 

 https://accounts.google.com/; 

2. Jeśli uczeń lub nauczyciel nie posiada konta Google należy je zarejestrować; 

3. Należy podać adres email na domenie GMAIL z możliwością identyfikacji osoby za pomocą 

odczytania jej adresu email, zaleca się zastosować minimum pierwszą literę imienia, nazwisko. 

Dopuszcza się dodatkowo zastosowanie innych członów w adresie email, jednakże wymaga się 

stonowania adresów spersonalizowanych osobowo; 

4. Należy zmienić prewencyjnie swoje hasło do dotychczasowego konta Google i zastosować hasło 

z odpowiednią złożonością – minimum 9 znakowe z co najmniej jednym znakiem specjalnym; 

5. Proces odzyskiwania hasła dla użytkownika jest prowadzony za pomocą instrukcji Google; 

6. Nauczyciele i pracownicy LI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki wykorzystują do kontaktu 

z uczniami, rodzicami uczniów i nauczycielami oraz pracownikami administracji wyłącznie pocztę 

służbową nazwisko.i@lilo.edu.pl ; 

7. Adresy wszystkich nauczycieli uczących w  LI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w 

Warszawie są dostępne w zakładce kadra szkoły na www.lilo.edu.pl  

Prawa autorskie do materiałów 
 

1. Treści udostępniane Uczniom w ramach nauczania na odległość są przedmiotem praw autorskich 

przysługujących Szkole, poszczególnym nauczycielom lub inny osobom, będącym autorami tych 

materiałów. 

2. Na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotowe treści mogą być wykorzystywane wyłącznie  

w ramach tzw. dozwolonego użytku edukacyjnego. Dozwolony użytek edukacyjny może polegać 

 w szczególności na wyjaśnianiu zagadnień objętych programem nauczania, pogłębianiu wiedzy 

https://accounts.google.com/
http://www.lilo.edu.pl/


 
LI Liceum Ogólnokształcące 

im. Tadeusza Kościuszki 

 

 

  

6 
zarządzenie Dyrektora z dnia 6.11.2020 

 

oraz ilustrowaniu uczniom LI Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Warszawie 

prezentowanego materiału. 

3. Udostępniane treści nie mogą być utrwalane, kopiowane ani wykorzystywane w innych celach niż 

wyżej wymienione. 

4. Zgodnie z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w przypadku naruszenia 

autorskich praw majątkowych osoba, której prawa zostały naruszone jest uprawniona do domagania 

się zaniechania naruszenia, usunięcia jego skutków, naprawienia wyrządzonej szkody, a także 

złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści (przeproszenia). 
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Ochrona wizerunku nauczycieli 

 

1. Treści udostępnione Uczniom w związku z nauczaniem na odległość nie mogą być wykorzystywane 

w sposób prowadzący do naruszenia wizerunku, dobrego imienia, czci lub innych dóbr osobistych 

nauczyciela, szkoły oraz osób trzecich. 

2. Na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozpowszechnianie 

wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej 

3. Nauczyciele nie wyrażają zgody na wykorzystanie ich wizerunków oraz głosu w żadnym innym celu 

niż określony poniżej. 

Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne na odległość mogą wyrazić zgodę na wykorzystanie 

swojego wizerunku oraz głosu wyłącznie w celach edukacyjnych, ograniczających się do 

przekazywania wiedzy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

4. Uczniowie ani rodzice nie są uprawnieni do utrwalania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie 

oraz na jakimkolwiek nośniku wizerunków ani głosu nauczycieli prowadzących zajęcia lekcyjne 

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Powyższy zakaz dotyczy także wizerunków 

 i głosu uczniów, w sytuacji, gdy prowadzenie zajęć lekcyjnych wiąże się z koniecznością 

porozumiewania się uczniów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

5. Wizerunek jest dobrem osobistym podlegającym ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy 

 z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Osoba, której dobro osobiste zostało naruszone może 

domagać się zaniechania takiego działania, usunięcia jego skutków, przeproszenia oraz 

zadośćuczynienia pieniężnego. 

6. Naruszenie dóbr osobistych w postaci czci i dobrego imienia może ponadto wyczerpywać znamiona 

przestępstwa znieważenia. Na podstawie art. 216 §  2 kodeksu karnego, znieważanie innej osoby  

w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga 

do osoby tej dotarła, za pomocą środków masowego komunikowania, jest przestępstwem 

zagrożonym karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Każdy uczeń i nauczyciel logujący się na platformie Gmail i w systemie Synergia Librus 

zobowiązany jest do zapoznania się z wszystkich regulaminami dostawców tych oprogramowań   

i ich przestrzegania.  

2. LI Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Warszawie, jako administrator danych 

osobowych swoich pracowników oraz jako podmiot udostępniający dane osobowe nauczycieli na 

potrzeby zdalnego nauczania, ma obowiązek należycie zabezpieczyć te dane, w szczególności 

chronić je przez nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem oraz utratą danych, 

a także przed wykorzystaniem w innym celu, niż ten, dla którego zostały zebrane. 
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3. Każdy rodzic i uczeń może przetwarzać dane osobowe nauczycieli prowadzących lekcje 

za pośrednictwem środków komunikowania na odległość wyłącznie w celu korzystania 

z realizowanych przez nauczycieli zajęć lekcyjnych oraz do kontaktu w związku z wykonywanymi 

przez nauczyciela funkcjami dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Dane osobowe nauczycieli 

nie mogą być przetwarzane w jakimkolwiek innym celu, chyba że nauczyciel udzieli na to wyraźnej 

zgody. 

4. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1781 ze zm.) kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo 

do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat dwóch. 

Załączniki i dokumenty uzupełniające 
 

1. Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania 

2. Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online 

 
 
 
 

Dokument wprowadzony zarządzeniem dyrektora  z dnia 06.11.2020 r.  . 
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