
Organizacja pracy w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym 

 oraz Katolickiej Szkole Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID 19 (Dz. U. poz.1389 ze zmianami) 

 

§1. 

1. Od poniedziałku 26 października 2020 r. do 08 listopada 2020 r. Liceum Ogólnokształcące oraz klasy 

IV-VI Szkoły Podstawowej przechodzą w tryb nauczania zdalnego. 

2. Klasy I - III Szkoły Podstawowej pozostają w nauczaniu stacjonarnym zgodnie z obowiązującym 

planem lekcji. Godzina lekcyjna trwa 40 minut, przerwy śródlekcyjne 5 minut, przerwa obiadowa po 

czwartej lekcji trwa 15 minut. 

 

§2. 

1. Klasy licealne oraz klasy IV-VII Szkoły Podstawowej pracują na platformie Teams, w sytuacjach 

awaryjnych Discord lub Zoom. 

2. Dopuszczalne jest stosowanie e-dziennika Librus do przesyłania uczniom zadań.  

 

§3. 

1. Zajęcia na wymienionych platformach odbywają się zgodnie z obowiązującym w danej klasie planem 

lekcji, łącznie z zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Nauczyciel przedmiotu sprawdza obecność uczniów. Spóźnienie większe niż 10 minut jest 

jednoznaczne z nieobecnością. Tematy lekcji zaznaczane są w – dzienniku. 

3. Godzina lekcyjna prowadzona na platformie trwa 35 minut.  

4. Przerwy między lekcjami trwają po 20 minut. 

5. Przerwa obiadowa po czwartej godzinie lekcyjnej trwa 30 minut. 

 

§4. 

1. Ćwiczenia zdawane przez nauczycieli wychowania fizycznego uczniowie wykonują w czasie 

i miejscu wybranym przez siebie. 

2. Podczas ich wykonywania przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny. 

 

§5. 

Zajęcia z muzyki, plastyki i techniki mogą mieć charakter nauczania asynchronicznego. Uczniowie 

zadane prace wykonują w czasie wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu. 

 

§6. 

Sprawdziany i kartkówki uczniowie piszą według zasad ustalonych przez nauczyciela przedmiotu. 

 

§7. 

Wychowawcy klas zbierają informacje na temat potrzeb i możliwości uczniów w zakresie nauczania 

zdalnego (dostęp do Internetu, możliwość korzystania z urządzeń IT). Przekazują je nauczycielom 

przedmiotów za pośrednictwem e-dziennika. 

 

§8. 

Biblioteka pracuje zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. 

 

§9. 

Kontakt z rodzicami utrzymywany jest za pośrednictwem e-dziennika Librus. 

 

Łomża, 23. 10. 2020 r. 

 


