
 

Organizacja kształcenia na odległość 

 

1. Kształcenie na odległość realizowane jest z uwzględnieniem zasad bezpiecznego  

i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację 

elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. 

2. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględniają zalecenia 

medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, 

telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia.  

3. Wykorzystując narzędzia służące kształceniu na odległość nauczyciele uwzględniają 

kwestię ochrony danych osobowych i wizerunku użytkowników. 

4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane  

w szczególności z wykorzystaniem: 

1)  materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych 

temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych; 

2) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii; 

3) innych, niż wymienione w pkt 1-3, materiałów wskazanych przez nauczyciela; 

4) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny 

pracy ucznia; 

5) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem (e-mail, komunikator); 

6)  z wykorzystaniem narzędzi do prowadzenia wideokonferencji, umożliwiających 

prowadzenie lekcji online, czyli platforma G Suite (aplikacja MEET) 

7) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich 

realizacji przez ucznia w domu; 

5. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem poprzez: 

1) wideokonferencje; 

2) kontakt mailowy; 

3) rozmowę telefoniczną, w przypadku braku możliwości kontaktu za pośrednictwem 

narzędzi dostępnych online – we wskazanych przez nauczyciela dniach i godzinach. Numer 

telefonu nauczyciela, tylko za jego zgodą, udostępniany będzie na prośbę rodzica.  



Dokumentowanie przebiegu nauczania 

 

1. Obecność uczniów na zajęciach jest odnotowywana w dzienniku papierowym oraz 

elektronicznym. Informacje dotyczące absencji uczniów na zajęciach są przekazywane 

do wychowawcy klasy za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie. 

2. Potwierdzeniem obecności uczniach na zajęciach organizowanych zdalnie może być:  

1) potwierdzenie udziału komunikatem „jestem” wysłanym przy pomocy 

komunikatora tekstowego na platformie, na której realizowane są zajęcia; 

2) wysłanie nauczycielowi lub zaprezentowanie w trakcie zajęć wytworu 

uczniowskiego (np. pracy, obliczeń itp.) 

3) odnotowywanie obecności uczniów w wideospotkaniach z nauczycielem  

i wychowawcą, częstotliwość wysyłania zadań/ kart pracy na podany email przez 

nauczyciela. 

3. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje 

realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach 

on-line. W przypadku nieobecności ucznia rodzic usprawiedliwia nieobecność poprzez 

telefon/e-mail lub inny sposób ustalony z wychowawcą.  

 

Sprawdzanie osiągnięć uczniów 

 

 1. Na zajęciach prowadzonych zdalnie sprawdzanie osiągnięć uczniów obejmuje: 

1) analizę ich wytworów, prac i przesłanych nauczycielowi różnorodnych 

materiałów, przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi 

wypowiedziami, prezentacjami; 

2) aktywność uczniów: wypowiedź ucznia na forum, udział w dyskusjach on-line, 

rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów; 

3) wykonywanie ćwiczeń na żywo, przesłane nagrania z wykonywania ćwiczeń. 

2. Ocenianie w kwestii skali ocen oraz sposobu ich uzasadniania odbywa się zgodne  

z zapisami Statutu szkoły.  

3. Na ocenę pracy ucznia w okresie nauki zdalnej składa się: 

1) poprawność wykonanej pracy (zrozumienie tematu, znajomość opisywanych 

zagadnień, konstrukcja pracy, język); 

2) systematyczność w kontakcie z nauczycielami (online oraz przesyłanie prac); 

3) aktywność podczas zajęć. 



4. Uczniowie mają obowiązek codziennego logowania się na platformę G Suite (aplikacja 

Classroom) oraz elektroniczną pocztę, odczytywania wiadomości, zapoznawania się  

z zadaniami do wykonania. Jeżeli uczeń/rodzic nie ma takiej możliwości powinien 

poinformować o tym wychowawcę oddziału. 

5.  Polecenia pracy, materiały oraz zadania do wykonania będą przesyłane przez nauczycieli 

na bieżąco poprzez platformę edukacyjne G Suite; 

6.  Uczniowie na polecenie/prośbę nauczyciela wysyłają wykonaną pracę: pocztą 

elektroniczną na podany przez nauczyciela adres e-mail, w inny sposób wskazany przez 

nauczyciela. 

7.  Ocenianiu podlegają prace uczniów i aktywność na zajęciach. 

8.  Ocenie podlegać będą (z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu): 

1) karty pracy; 

2) wypracowania lub dłuższe wypowiedzi pisemne; 

3) projekty; 

4) quizy online; 

5) zeszyt; 

6) wypowiedzi i aktywność podczas zdalnych lekcji; 

7) prace plastyczne; 

8) prezentacje; 

9) zadania dodatkowe - nieobowiązkowe; 

10) inicjatywa uczniów w zakresie aktywności ruchowej; 

9.  Przy ustalaniu oceny zachowania w okresie nauki zdalnej uwzględnia się: 

systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego, uczciwość  

w wykonywaniu zadań obowiązkowych i dodatkowych, kultura w sposobie 

komunikowania się online oraz aktywność na zajęciach. 

10. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych 

przez niego ocenach odbywa się poprzez: pocztę elektroniczną na podany przez rodzica 

adres e-mail. 

11. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie 

Szkoły.  

 


