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ZASADY REALIZACJI KSZTAŁCENIA W PRZYPADKU STOSOWNIA ZDALNEJ NAUKI 

1. Kształcenie na odległość będzie realizowane w czasie i zakresie wskazanym przez władze 

państwowe 

2. Zdalne nauczanie jest prowadzone z wykorzystaniem platformy TEAMS. 

3. Zajęcia praktyczne odbywające się w szkole (wg. powyższego wykazu), rozpoczynają się 

zgodnie z godzinami określonymi w planie lekcji. Mogą odbywać się w blokach lekcyjnych 

z zachowaniem łącznego planowanego czasu zajęć. Przerwy pomiędzy poszczególnymi blokami 

są ustalane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w zależności od przebiegu zajęć i potrzeb 

uczniów uczestniczących w zajęciach. Przerwa powinna wynosić min. 10 min. Zajęcia kończą 

się po upływie planowanego czasu zajęć, a nie zgodnie z godzinami określonymi w planie lekcji.  

4. Kontakt  uczniów z nauczycielami odbywa się za pośrednictwem platformy TEAMS. 

W przypadku wideokonferencji nauczyciel określa czas w którym w tej formie uczniowie mogą 

się z nim kontaktować i przekazuje taką informację uczniom. Uczniowie są zobowiązani 

przestrzegać tego czasu. Zajęcia mogą być organizowane również innej formie niż 

wideokonferencja.    

5. Obecność uczniów na zajęciach nauczyciel zaznacza po potwierdzeniu przez ucznia obecności 

na zajęciach prowadzonych w czasie rzeczywistym (np. wideokonferencji) lub  otrzymaniu od 

uczniów informacji potwierdzającej wykonanie poleceń lub zadaniu pytań związanych z tymi 

poleceniami. Po terminie wyznaczonym przez nauczyciela na wykonanie poleceń w ramach 

lekcji, w przypadku braku informacji potwierdzającej wykonanie poleceń lub braku pytań 

związanych z tymi poleceniami nauczyciel wpisuje uczniowi nieobecność na zajęciach.  

6. Usprawiedliwianie nieobecności ucznia może odbyć się w ciągu tygodnia od tej nieobecności 

poprzez e-dziennik.  

7. W przypadku stosowania w ciągu roku szkolnego nauki zdalnej, w wewnątrzszkolnym systemie 

oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów ulega zmianie, dla wszystkich zajęć edukacyjnych 

liczba ocen bieżących potrzebnych do wystawiania ocen klasyfikacyjnych. Dla wszystkich zajęć 

edukacyjnych minimalna liczba ocen bieżących potrzebnych do wystawienia oceny 

klasyfikacyjnej wynosi 3 w każdym okresie (semestrze) roku szkolnego.  

8. Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania uczniów nie ulega zmianie. 

9. Uczniowie i rodzice są informowani osiągnięciach - ocenach uczniów poprzez dziennik 

elektroniczny.  

 

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez psychologów i pedagogów szkolnych 

1. Psychologowie i pedagogowie szkolni przyjmują uczniów i rodziców zgodnie z planem 

dyżurów (udostępnionym na stronie internetowej szkoły) po uprzednim umówieniu się 

telefonicznym lub mailowym. Udzielają również bieżącej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniom uczestniczącym w zajęciach odbywających się na terenie szkoły 

w formie stacjonarnej. 

2. Nie można bezpośrednio świadczyć pomocy psychologiczno-pedagogicznej on-line. 

 

Biblioteka i czytelnia szkolna 

 Biblioteka i czytelnia szkolna pracują wg. dotychczasowych zasad. 

 

Organizacja kontaktów z rodzicami 

1. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami za pośrednictwem e-dziennika i maili 

służbowych nauczycieli.  

2. Wychowawcy klas są zobowiązani do podania rodzicom swoich służbowych maili w celu 

prowadzenia korespondencji.  
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3. Na prośbę rodzica wychowawcza przekazuje służbowy adres mailowy psychologa, pedagoga 

lub nauczyciela uczącego w jego oddziale wychowawczym. 

4. Korespondencja do dyrekcji szkoły jest prowadzona mailowo przez sekretariat szkoły. 

5. Wywiadówki i konsultacje dla rodziców będą się odbywały w formie zdalnej za 

pośrednictwem aplikacji  TEAMS. Aplikacja TEAMS może być wykorzystywana również do 

bieżącego kontaktu z rodzicami – w zastępstwie rozmów telefonicznych. 

 

Udzielanie uczniom pomocy w realizacji zdalnego nauczania. 

W przypadku stwierdzenia problemów z realizacją przez ucznia zdalnego nauczania należy 

zgłosić problem wychowawcy klasy. Uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności 

lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość w miejscu zamieszkania szkoła zorganizuje zajęcia w szkole lub umożliwi 

realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. 

 

 
    


