
 

Regulamin 

i zasady funkcjonowania Zespołu Szkół w Jacie w razie zawieszenia 

wszystkich zajęć stacjonarnych i przejścia na nauczanie na odległość 

lub zorganizowania kształcenia mieszanego. 

 

 I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830 i 1859) 

3. Regulamin i zasady funkcjonowania szkoły w razie zawieszenia wszystkich zajęć 

stacjonarnych i przejścia na nauczanie na odległość lub zorganizowania kształcenia 

mieszanego określa formy i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego                           

w Zespole Szkół w Jacie w okresie częściowego ograniczenia jej funkcjonowania                  

ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19.  

4. Częściowe zawieszenie funkcjonowania szkoły zostaje podjęte przez Dyrektora                             

po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Nisku.  

5. Czas ograniczenia funkcjonowania szkoły jest oznaczony lub nie, zgodnie                           

z wnioskiem i decyzją organu prowadzącego i opinią Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Dyrektor każdorazowo wydaje zarządzenie, które określa terminy i klasy nim objęte.                          

W przypadku ustąpienia zagrożenia zdrowia uczniów i pracowników, zarządzenia wydawane 

przez Dyrektora co do okresu i wykazu klas nim objętych tracą moc.  

6. Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną i wszystkich pracowników zatrudnionych 

w Zespole Szkół w Jacie.  

7. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod                       

i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada Dyrektor szkoły.  



 

II. OGÓLNE ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

 

§ 2 

1. Kształcenie na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji dostępnych                    

w Zespole Szkół w Jacie środków komunikacji elektronicznej, a także możliwość 

skorzystania przez ucznia z materiałów wskazanych przez nauczyciela. Są nimi: 

1) platforma Microsoft Office 365 dla szkół; 

2) dziennik elektroniczny; 

3) strona internetowa szkoły; 

4) służbowe e-maile nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkoły. 

2. Nauczanie na odległość wspierane jest przez platformę Microsoft Office 365 dla szkół. 

3. Platforma jest dostępna w wersji polskojęzycznej. 

4. Platforma może być wykorzystywana do:  

1) przygotowania i prowadzenia e-zajęć; 

2) wspomagania zajęć prowadzonych w formie tradycyjnej poprzez umieszczanie na 

Platformie materiałów e-learningowych; 

3) udostępniania zasobów edukacyjnych dla społeczności szkolnej; 

4) komunikacji pomiędzy jej użytkownikami. 

5. Nauczyciele uwzględniają w planowaniu i organizacji zajęć z wykorzystaniem technik 

kształcenia na odległość różne metody pracy zdalnej: 

a) metodę synchroniczną – nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie, np. wideolekcja 

na platformie, wideochat,  

b) asynchroniczną – w różnym czasie, np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów 

edukacyjnych, dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na platformie/ w sieci, lekcje przez 

pracę w chmurze, 

c)  łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie wspólnie 

miniprojektu, poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie 

przygotowanie prezentacji efektów wspólnej pracy, 

d) konsultacje, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów. 

6. Nauczyciele prowadzą lekcje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia                             

na odległość  w siedzibie szkoły, zgodnie z wytycznymi MZ i GIS. 



7. W razie nauczania hybrydowego (mieszanego) uczniowie klas I – IV i oddziału 

przedszkolnego w pierwszym tygodniu uczestniczą w zajęciach stacjonarnych, a uczniowie 

klas pozostałych w kształceniu na odległość. Po tygodniu następuje zamiana. 

 

 

III. PLAN I ZAKRES TREŚCI NAUCZANIA 

 

§ 3 

1. Nauczanie na odległość odbywa się zgodnie z tygodniowym wymiarem zajęć 

przydzielonych w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2020/2021 oraz przyjętym planem 

lekcji. 

2. Nauczyciele przygotowują materiały edukacyjne, dokonując weryfikacji dotychczas 

stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranych metod                          

i technik kształcenia na odległość. 

3. Przewodniczący zespołów przedmiotowych, po konsultacji z nauczycielami,                       

w razie potrzeby, modyfikują programy nauczania. W porozumieniu z radą pedagogiczną                     

i radą rodziców, w razie potrzeby, modyfikuje się również program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. 

4. Przy realizacji zajęć nauczyciele, uczniowie lub ich rodzice (opiekunowie) mogą korzystać 

z zasobów i materiałów do edukacji zdalnej dostępnych, np. na stronach Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Krakowie, na stronie gov.pl, epodreczniki.pl, stronach internetowych                        

i programach telewizji publicznej i radiofonii. 

5. Realizacja zajęć może też odbywać się poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności 

określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem                              

i dających podstawę do oceny pracy ucznia. 

6. W trosce o równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, ich 

możliwości psychofizyczne do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu 

dnia i ograniczenia wynikające ze specyfiki określonego przedmiotu zajęcia konstruuje się                     

w taki sposób, żeby uwzględniały naprzemienne korzystanie z komputera i „tradycyjnych 

narzędzi”, jak zeszyt, zeszyt ćwiczeń czy podręcznik. 

7. Lekcje on-line prowadzone są: 

a) w klasach I- III z edukacji polonistycznej i matematycznej, w oddziale przedszkolnym raz 

dziennie z edukacji ogólnej, 



b) w klasach IV - VIII z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, historii, 

wiedzy o społeczeństwie, chemii, biologii, przyrody, matematyki, informatyka, fizyki                          

i geografii.  

8. Lekcje on-line trwają nie krócej niż 30 minut a nie dłużej niż 45 minut. 

9. Raz w tygodniu na dzienniku elektronicznym zamieszczana jest informacja na temat  

rozkładu zajęć poszczególnych klas wraz z informacją o formie zajęć/metodzie prowadzenia, 

tematyce zajęć, zadaniach dla uczniów z terminem ich wykonania/przesłania, tak by rodzice 

mieli możliwość zapewnienia dziecku dostępu do komputera. 

10. Uczniowie muszą mieć odpowiedni czas na wywiązywanie się z zadanych im prac oraz 

wsparcie i pomoc nauczycieli. W klasach IV – VIII ogranicza się liczbę dłuższych zadań  do 

samodzielnego wykonania do dwóch w tygodniu (wypracowania, projekty). Informacja                     

o planowanych wypracowaniach, projektach powinna zostać zapisana w dzienniku                            

z tygodniowym wyprzedzeniem. 

11. Nauczyciel tak aranżuje zajęcia, by uczniowie korzystali wzajemne ze swojej wiedzy 

i umiejętności – praca w parach i grupach, dyskusje, wymiana poglądów. 

12. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści                  

i umiejętności. Uczeń ma prawo korzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela                     

w związku z wykonywanymi zadaniami. 

13. Nauczyciel dostosowuje narzędzia, metody i formy pracy, które zamierza stosować                               

w zdalnym nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów.  

14. W miarę potrzeb i możliwości nauczyciele i specjaliści: 

a) opracowują własne materiały dostosowane do potrzeb uczniów, które wynikają 

z określonej sytuacji:  

b) nagrywają filmiki i swoje wypowiedzi wspierające uczniów,  

c) udostępniają linki do wartościowych filmów lub tutorialu z Internetu, 

d) tworzą krzyżówki, quizy on-line odnoszące się do przeżywanych emocji, 

e) organizują zajęcia grupowe i warsztaty z wykorzystaniem programów do telekonferencji.  

 

 

 

 

 

 

 



IV. MONITOROWANIE I OCENIANIE POSTĘPÓW UCZNIÓW   

 

§ 4 

1.   Uczniowie oceniani są zgodnie z zasadami określonymi w Statucie szkoły. 

2. Formy sprawdzania wiedzy nauczyciel dostosowuje do możliwości technicznych 

(posiadany sprzęt komputerowy) oraz  umiejętności w ich przygotowaniu. 

3. Zachowanie ucznia w czasie kształcenia na odległość oceniane jest przede wszystkim                          

w zakresie: 

a) wywiązywania się z obowiązków ucznia – m. in. systematycznego, punktualnego odsyłania 

prac w formie określonej przez nauczyciela,  

b) dbałości o piękno mowy ojczystej – m.in. przestrzegania kultury rozmowy, kultury języka 

w mowie i piśmie, 

 c) dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – m.in. umiejętność 

zachowania się w sieci (tzw. netykieta), 

d) okazywania szacunku innym osobom, np. w kontaktach przy użyciu narzędzi 

multimedialnych. 

4. Obecność na zajęciach edukacyjnych uczeń potwierdza głosowo lub pisemnie                     

na czacie spotkania online/videokonferencji. Możliwa jest weryfikacja obecności                    

w trakcie trwania zajęć. Uczeń zobowiązany jest za każdym razem potwierdzić,                      

w ww. sposób, swoją obecność na spotkaniu. Stanowi to podstawę wpisania obecności na 

zajęciach. 

5. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach edukacyjnych odbywa się na zasadach 

określonych w Statucie szkoły. 

6. Uczeń samodzielnie wykonuje przesłane zadania (zabrania się kopiowania prac lub ich 

fragmentów) i odsyła te, które są wskazane przez nauczyciela, w wyznaczonym przez niego  

terminie. 

7. Ewentualna pomoc rodziców (opiekunów) wskazana jest w rozwiązywaniu problemów 

technicznych i odsyłaniu prac do nauczyciela. 

8. Kształcenie na odległość jest formą spełniania obowiązku szkolnego. Uczniowie, którzy 

nie odsyłają zadań zleconych przez nauczyciela, nie realizują tego obowiązku. 

9. Wychowawca oddziału monitoruje aktywność ucznia w kształceniu na odległość. 

10. Nauczyciel przedmiotu trudności w kontaktach z uczniami/brak aktywności zgłasza 

wychowawcy oddziału, który podejmuje stosowne działania w celu wyjaśnienia sytuacji. 



11. O wszelkich trudnościach, w tym też związanych z kształceniem na odległość, 

wychowawca oddziału informuje pedagoga/psychologa szkolnego, dyrektora szkoły,                

z zachowaniem drogi służbowej. 

12. 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 ustala powód tego zdarzenia. 

13. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania 

uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących 

problemów. 

14. Wychowawca przy wsparciu specjalistów realizuje program wychowawczo-

profilaktyczny – dostosowuje tematykę zajęć z wychowawcą do pojawiających się 

problemów związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią. 

15. Wychowawca stymuluje kontakt społeczny uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu 

on-line w określonym czasie, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela) – po 

wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami i rodzicami zasad kontaktu, które pozwolą  

zapewnić bezpieczeństwo.  

16. Informowanie uczniów i rodziców (opiekunów) uczniów o postępach ucznia w nauce,                     

a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się na dotychczasowych zasadach – za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego.  

 

V. DOKUMENTOWANIE  REALIZACJI  ZADAŃ  

 

§ 5 

1. Realizację zadań, przebieg nauczania, w okresie kształcenia na odległość dokumentuje się 

w dzienniku elektronicznym, w dzienniku lekcyjnym każdego oddziału. 

2. W przypadku nauczania indywidualnego realizację zadań, przebieg nauczania, oraz 

czynności podejmowane przez nauczyciela dokumentuje się w dzienniku zajęć nauczania 

indywidualnego. 

3. Realizację zadań, podjętych czynności nauczyciele specjaliści dokumentują na 

dotychczasowych zasadach.  

4. W dzienniku odnotowuje się tematy prowadzonych zajęć edukacyjnych, a w przypadku 

nauczycieli specjalistów – realizowane przez nich czynności, poprzedzając je wpisem „praca 

zdalna”/„zdalne nauczanie”/„kształcenie na odległość”/„nauczanie na odległość”, oraz 

frekwencję uczniów.  



 

VI. WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

§ 6 

1. Celem oceniania podczas kształcenia na odległość jest również: 

a) mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy, 

b) docenianie staranności w wykonywaniu zadań i pokonywaniu napotykanych trudności,  

c) podawanie kryteriów sukcesu do każdego zadania do wykonania,  

d) umożliwienie poprawienia każdej otrzymanej oceny, 

e) uwzględnianie możliwości psychofizycznych i organizacyjno-technicznych uczniów. 

f) zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu 

materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia. 

§ 7 

2. Zasady oceniania sposób monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy i umiejętności 

ucznia. 

1) Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej. 

2) Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności 

w okresie nauki zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy z poszczególnych 

przedmiotów.  

3) Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie 

będzie podlegało ocenie.  

4) Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, 

poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej lub 

w postaci samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy                        

w domu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu 

kompetencji informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego 

komunikowaniu. 

5) Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, 

projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej, lub poprosić                           

o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia 

przesłanego drogą elektroniczną.  

6) Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub 

miesiąc) i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych 



prac plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym 

do tego celu folderze. 

7) Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. 

Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.  

8) Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane  

w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady 

poprawy oceny, tym oceny z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami                                 

w Statucie Szkoły.  

9) Nauczyciel może przygotować na ustalonych nośnikach przekazu test sprawdzający, 

za który uczeń otrzyma ocenę.  

10) Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być 

umieszczana odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz 

przewidywany czas na jego wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą musieli 

korzystać z komputera.  

11) Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, 

sprawdzian), jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez 

nauczyciela.  

12) Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku lub na bieżąco 

przekazywane uczniom i rodzicom drogą elektroniczną ustaloną i jednolitą dla całej szkoły.  

 

§ 8 

3.  Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość 

1) Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej. 

2) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane 

z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.  

3) Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze względu 

na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić uczniowi wykonanie tych 

zadań w alternatywny sposób.  

4) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 

kompetencji informatycznych. Nauczyciel (w kontakcie z nauczycielem informatyki) 

uwzględnia zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych                                    



i dostosowuje poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości 

psychofizycznych ucznia.  

5) Należy ograniczać liczbę prac wymagających korzystania przez ucznia z drukarki, chyba 

że wszyscy uczniowie mają możliwość drukowania materiałów udostępnionych przez 

nauczyciela. 

6) Jeżeli uczeń/rodzic nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, 

otrzymuje przypomnienie o konieczności wywiązania się z obowiązków.  

7) Nauczyciele w pracy zdalnej mogą przeprowadzać kartkówki, testy, sprawdziany, 

ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.  

8) Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek 

technicznych, w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno 

zostać wykonane.  

9) Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania 

zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało 

wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.  

10) W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, 

w szczególności za: 

a) pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.), 

b) wypracowanie, 

c) udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum, 

d) inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp., 

e) rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp., 

f) wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela, 

g) odpowiedź ustną. 

 

 VII.  ZASADY KLASYFIKACJI UCZNIÓW 

 

§ 9 

1. Pierwszy etap edukacji 

 Klasyfikowanie i promowanie uczniów klas I-III podczas nauczania zdalnego odbywa się na 

zasadach opisanych w Statucie Szkoły z uwzględnieniem następujących uzupełnień:  

1) Uczniowie otrzymują ocenę ze wszystkich obszarów edukacji wczesnoszkolnej                     

i zachowania (klasyfikowanie śródroczne i roczne).  

2) O ocenie powiadomieni zostają rodzice ucznia. W czasie nauczania zdalnego rodzice są 



informowani o ocenie poprzez wpis w dzienniku elektronicznym lub ocena przesyłana jest 

ustaloną drogą elektroniczną w określonym terminie. 

3) W klasach I-III oceny śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych są ocenami 

opisowymi.  

4) Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku 

do wymagań określonych w podstawie programowej oraz wynikających z realizowanych                     

w szkole programów nauczania, wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane 

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwojem uzdolnień. 

5) W czasie nauczania zdalnego nauczyciel bierze pod uwagę postępy ucznia podczas całego 

roku (półrocza) i oceny otrzymane do czasu zawieszenia zajęć. Może również uwzględnić 

aktywność ucznia podczas zdalnego nauczania i wykonywanie zadawanych prac. 

6) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, a także systematyczność i sumienność 

w wywiązywaniu się ze szkolnych obowiązków w czasie ograniczonego funkcjonowania 

szkoły, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej,  

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, również podczas uczestniczenia                    

w zajęciach zdalnego nauczania, 

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

7) W ciągu całego roku szkolnego nauczyciel ocenia pracę ucznia, stosując proponowaną 

punktację lub też w porozumieniu z rodzicami może wprowadzić  w obrębie klasy inne formy 

oceny bieżącej. Podczas zdalnego nauczania ocena może być dokonywana podczas zajęć 

prowadzonych na wskazanej platformie, podczas bezpośredniego kontaktu nauczyciela 

z uczniem z wykorzystaniem wskazanego przez nauczyciela komunikatora. 

8) Nauczyciel powinien stwarzać dogodne warunki do dokonywania przez uczniów 

samooceny swoich osiągnięć i zachowania. Podczas trwania nauczania zdalnego samoocena 

ucznia może być dokonywana w czasie rozmowy z nauczycielem z wykorzystaniem 

wskazanego komunikatora lub platformy edukacyjnej bądź w inny sposób zaproponowany 

przez nauczyciela. 



9) Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania. Ocenę 

śródroczną zamieszcza się w karcie oceny opisowej. Podczas trwania zdalnego nauczania 

karta ta jest przekazywana rodzicom bądź opiekunom ucznia, np. za pomocą dziennika 

elektronicznego lub w inny sposób ustalony przez szkołę. 

10) Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny 

zachowania. Ocenę roczną zamieszcza się w arkuszu ocen i na świadectwie.  

11) Warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz warunki i tryb 

uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjnej zachowania pozostają 

zgodnie z zapisami Statutu. 

§ 10 

 

2. Drugi etap edukacji. 

1) Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych                          

w Statucie Szkoły.  

2) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani na miesiąc przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej poinformować ucznia i jego 

rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach lub nieklasyfikowaniu z zajęć 

edukacyjnych. Z kolei wychowawcy klasy powinni poinformować o przewidywanej ocenie 

zachowania poprzez wpis do dziennika elektronicznego w kolumnie ocena przewidywana lub 

przesyłając tę informację drogą elektroniczną przyjętą w szkole. 

3) O zagrożeniu oceną niedostateczną oraz nieodpowiednią oceną zachowania wychowawca 

klasy informuje rodziców/prawnych opiekunów drogą elektroniczną przyjętą w szkole. 

4) Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu uwzględnia się: 

a. oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej, 

b. oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu. 

5) Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania uwzględnia się:  

a. systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, przy czym 

poprzez potwierdzenie spełnienia obowiązku szkolnego rozumie się w tym przypadku 

logowanie się na kontach wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora oraz wymianę                          

z nauczycielem informacji dotyczących sposobu wykonywania zadań zleconych przez 

nauczyciela, 



b. samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela,  

w szczególności nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie 

przez ucznia, 

c. aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię pozostałych nauczycieli, 

kolegów z klasy oraz samooceny ucznia. 

6) Jeżeli rodzic lub pełnoletni uczeń uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z prawem i procedurą, ma 

prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji zgłosić swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły                      

w formie elektronicznej ustalonej w szkole. 

7) Pozostałe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania regulują dotychczasowe zapisy 

Statutu Szkoły. 

 

VIII.  UZYSKIWANIE OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA.  

 

§ 11 

1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny składa podanie 

drogą elektroniczną ustaloną w szkole do wychowawcy klasy nie później niż pięć dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

2. Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych oraz zachowania zgodnie z zapisami Statutu Szkoły. 

 

 IX.  EGZAMIN KLASYFIKACYJNY.  

 

§ 12 

1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w sytuacjach określonych w dotychczas 

obowiązujących aktach prawnych. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica/pełnoletniego ucznia. 

Wniosek powinien być przesłany ustaloną w szkole drogą elektroniczną.  

3. Dyrektor szkoły w korespondencji elektronicznej uzgadnia datę i godzinę egzaminu 

klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców/opiekunów 

prawnych ucznia. 



4. Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej 

dotyczy egzamin, a następnie przesyła ją drogą elektroniczną rodzicom/opiekunom prawnym. 

5. Egzamin jest przeprowadzany za pomocą narzędzi do edukacji zdalnej, które pozwalają na 

potwierdzenie samodzielności pracy ucznia. Powinien on odbywać się metodą pracy 

synchronicznej.  

6. Narzędzia oraz tryb ich wykorzystania przez ucznia w czasie egzaminu muszą zostać 

uzgodnione z rodzicami/opiekunami prawnymi i uczniem na minimum 7 dni przed 

egzaminem.  

7. Zadania rozwiązywane elektronicznie należy wydrukować. Stanowią one załącznik do 

arkusza ocen ucznia, jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.  

8. W sytuacjach szczególnych, gdy uczniowie nie posiadają narzędzi informatycznych                            

i dostępu do sieci egzamin może być przeprowadzony w formie zadań drukowanych, które 

przesyła się drogą pocztową. Egzamin może odbyć się także na terenie szkoły po 

wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.  

9. W przypadku braku możliwości przystąpienia przez ucznia do egzaminu ze względu na 

stan zdrowia rodzic informuje o tym dyrektora szkoły. 

10. Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

11. Zadania rozwiązywane elektronicznie należy wydrukować. Stanowią one załącznik 

do arkusza ocen ucznia, jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.  

12. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

13. Z egzaminu sporządza się protokół. 

14. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację                            

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. Informację o ustalonej ocenie przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie uczniowi 

i rodzicom drogą mailową lub za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicami/opiekunami 

prawnymi, dostępnych form porozumiewania się na odległość. 

 

 

 

 

 



 X. INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)                    

O POSTEPACH UCZNIA W NAUCE.   

 

§ 13 

1. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce, redagując informację zwrotną 

o otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu. 

Informację tę przekazuje drogą elektroniczną przyjętą w szkole.  

2. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica drogą elektroniczną przyjętą w szkole 

o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności 

wynikających ze specyfiki nauczania na odległość. 

3. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na 

bieżąco w czasie zajęć on-line oraz w trakcie konsultacji wyznaczonych w tygodniowym 

planie zajęć. 

 

XI. KONSULTACJE 

§ 14 

1. Nauczyciele są do dyspozycji uczniów od poniedziałku do piątku zgodnie                             

z przyjętym tygodniowym planem nauczania. 

2. Konsultacje wychowawcy i nauczycieli z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywają się 

poprzez dziennik elektroniczny, w module wiadomości, a także, w miarę możliwości                                

i warunków, w szkole, po wcześniejszym ustaleniu daty i terminu z nauczycielem. 

3. Konsultacje z uczniami są formą zajęć edukacyjnych prowadzonych w kształceniu na 

odległość. 

4. Kontakt ucznia lub rodzica (opiekuna) ucznia z nauczycielem prowadzącym zajęcia 

odbywa się przy wykorzystaniu dostępnych elektronicznych narzędzi komunikacji, 

dostosowanych do możliwości technicznych i umiejętności zainteresowanych. 

 

XII. NAUCZYCIELE-WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 

§ 15 

1. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy pracują zdalnie, zgodnie z tygodniowym, 

tematycznym rozkładem zajęć. 

 2. W pracy nauczyciele-wychowawcy świetlicy wykorzystują dziennik elektroniczny 

zamieszczają w nim materiały i propozycje organizacji czasu wolnego.  



 

XIII. DZIAŁANIE BIBLIOTEKI 

§ 16 

1. Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp 

do kultury, wiedzy i informacji.  

2. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.  

3. Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line. 

4. Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy 

aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.  

5. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać 

proces dydaktyczny. 

6. Na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka są umieszczane recenzje książek, 

teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, 

linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp 

do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających 

najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do 

filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń 

kulturalnych. 

7. Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące 

akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.: 

a) linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces 

edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl,  wolnelektury.pl, 

b) linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych, 

c) informacje o Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci. 

 

XIV. REALIZACJA OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

§ 17 

1. W zajęciach wymagających aktywności fizycznej generalną zasadą jest wybieranie ćwiczeń 

odpowiednich do możliwości i sprawności uczniów: 

a) prowadzenie zajęć wychowania fizycznego za pośrednictwem ustalonej w szkole 

platformy/narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania, 

b) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem propozycji zdalnych lekcji wychowania fizycznego 

dostępnych w sieci, 

file:///C:/Users/roksana.tolwinska/Desktop/Kuratorzy%25252520dobre%25252520praktyki/lektury.gov.pl,


c) przesyłanie uczniom zestawów ćwiczeń do wykonania w domu, inspirujących uczniów do 

wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych, które umożliwiają zachowanie zdrowia                         

i sprawności fizycznej,  

d) zamieszczanie filmów instruktażowych dotyczących różnorodnych ćwiczeń,  

e) przygotowanie zestawów ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych możliwych do wykonania 

w warunkach domowych, 

f) dokumentowanie aktywności z wykorzystaniem  kart  zadań sportowych,  

g) korzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej, 

h) inicjowanie turniejów w grach indywidualnych, w których uczniowie prowadzą on-line 

rozgrywki między sobą, np. turniej szachowy, 

i) challenge – wyzwania dla uczniów w wykonywaniu różnych ćwiczeń, np. pompki, 

pajacyki, żonglerka, które umożliwiają ustanawianie i pobijanie rekordów, 

2. Rodzice powinni być informowani o możliwościach wykonywania danych ćwiczeń przez 

uczniów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a uczniowie zachęcani –                                            

w   miarę możliwości – do ruchu na świeżym powietrzu. 

3. Uczniowie mogą być oceniani za zadane referaty, prezentacje, opracowywanie planów 

wycieczek, planów żywieniowych (zgodnie z WSO). 

 

XV. ZAPEWNIENIE I REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA 

POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ  

 

§ 18 

1. Udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów przez 

rodziców do zdalnej nauki, sposobów radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii, 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze, działań o charakterze profilaktycznym, 

cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi emocjami: Jak radzić sobie ze stresem w okresie 

pandemii, Trening budowania pozytywnej samooceny. 

2. Umożliwianie codziennych kontaktów z nauczycielami i specjalistami: kontakt 

telefoniczny, mailowy, wideokonferencje, inne ustalone wspólnie. 

3. Prowadzenie przez specjalistów dyżurów telefonicznych oraz mailowych dla rodziców lub 

w innej, wspólnie ustalonej formie. 



4. Prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem z wykorzystaniem komunikatorów 

internetowych. 

5. Rozmowy z uczniami i rodzicami mające na celu m.in.: podtrzymanie pozytywnych relacji, 

radzenie sobie z emocjami, poczuciem zagrożenia, osamotnienia, odizolowania, śmiercią 

rodzica, depresją, zaburzeniami odżywiania, brakiem kontaktu z rówieśnikami, zakażeniem 

rodzica koronawirusem oraz sytuacją objęcia rodziny kwarantanną, organizację nauki                         

w domu, w tym motywowanie uczniów do nauki w warunkach zdalnych, informowanie                         

o egzaminach próbnych, egzaminie ósmoklasisty. 

6. Reagowanie na wszelkie niepokojące objawy, np. przygnębienie, utrzymywanie kontaktu                   

z uczniami i ich rodzicami, szczególnie tymi, u których występowały wcześniej problemy, 

zachęcenie uczniów do korzystania z pomocy koleżanek i kolegów z klasy, przypomnienie                                 

o zasadach bezpieczeństwa podczas trwania stanu epidemii. 

7. Porady, konsultacje, stały kontakt uczniów i rodziców z pedagogiem szkolnym – pomoc                  

w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wynikających z obecnego stanu epidemii. 

8. Dostarczanie informacji o możliwych konsultacjach ze specjalistami i stały kontakt                           

z pedagogiem i psychologiem. 

9. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły lub w inny sposób przyjęty                        

w szkole. 

10. Rozmowy telefoniczne, rozmowy wideo. 

11. Rozmowy wspierające, terapeutyczne, wychowawcze z uczniami oraz z ich rodzicami, 

których celem jest wspieranie ich kompetencji wychowawczych. 

12. Rozmowy z uczniem na temat codziennego funkcjonowania w domu z rodziną, na zwykłe 

codzienne tematy, np. co dzisiaj robię w domu, co było na obiad, co słychać u babci, cioci.  

13. Filmiki edukacyjne nagrywane przez nauczycieli (gry, zabawy, bajki), zestawy ćwiczeń 

dla dzieci, aktywne linki do filmów edukacyjnych, instruktażowych, ćwiczeń oraz zadań                        

do wykonania razem z rodzicami. 

14. Opracowywanie zestawów ćwiczeń i zabaw ruchowych, przygotowywanie kart pracy. 

15. Nagrywanie piosenek, rymowanek. 



16. Opracowywanie materiałów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,                         

w tym z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem dostosowania do indywidualnych potrzeb 

i możliwości uczniów wynikających z rodzaju dysfunkcji czy niepełnosprawności.  

17. Wsparcie psychiczne uczniów, pomoc w realizacji zadań, w chwilach słabości, niechęci 

do nauki w nowej, nieznanej sytuacji, która niesie ze sobą trudności w postaci braku 

bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, nauczycielami, budowanie wiary we własne 

możliwości i umiejętności oraz podnoszenie samooceny uczniów. 

18. Doprecyzowywanie zadań i przekazywanie wskazówek do pracy własnej. 

19. Informowanie rodziców o ustawicznej, zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej                       

ze strony szkoły. 

20. Opracowanie poradników dla rodzica, np.: Jak motywować i wspierać dzieci                                

do systematycznego uczenia się poza szkołą. 

21. Opracowanie instrukcji dla rodziców na temat organizacji warunków do nauki w domu. 

22. Przekazywanie informacji profilaktycznych dla uczniów i rodziców, dotyczących 

poznania i zrozumienia sytuacji zawieszenia zajęć szkolnych, objawów wirusa, prewencji                      

i zachowania zasad higieny (historyjki społeczne, krótkie teksty, wizualizacje z użyciem 

symboli PCS, piktogramów, zdjęć – w zależności od możliwości poznawczych uczniów). 

23. Przesyłanie plików z symbolami PCS w celu stworzenia indywidualnego planu dnia dla 

ucznia oraz harmonogramu możliwych do podejmowania aktywności w domu, szczególnie 

dla uczniów z autyzmem. 

24. Modyfikowanie przekazywanego materiału edukacyjnego – dostosowywanie do 

aktualnych potrzeb, możliwości dzieci i rodziców. 

25. Tworzenie i przesyłanie prezentacji multimedialnych o tematyce związanej z emocjami 

oraz właściwymi zachowaniami społecznymi w celu utrwalania i przenoszenia wiedzy                        

z zakresu kompetencji emocjonalno-społecznych nabytej w szkole na środowisko domowe,                  

a także dotyczących czynności samoobsługowych, porządkowych, mających na celu 

zachęcenie uczniów do czynnego udziału w domowych aktywnościach. 

26. Przekazywanie pomocy edukacyjnych (multimedialnych) dla uczniów zgodnie z ich 

indywidualnymi zainteresowaniami i umiejętnościami tak, aby kontynuować proces 

rozwijania (zbadanych wcześniej) mocnych stron. 

27. Wyszukiwanie miejsc wsparcia dla rodziców i przekazywanie im informacji o pomocy 

psychologicznej i dydaktycznej (m.in. Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców                          

i Uczniów, Fundacja Szkoła na Widelcu-Paczka dobra). 



28. Konsultacje telefoniczne z psychologami i specjalistami z poradni psychologiczno- 

pedagogicznych dotyczące uzyskania przez ucznia nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

 

XVI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH 

 

§ 19 

1. Zajęcia rewalidacyjne realizowane zgodnie z planem z wykorzystaniem platform i aplikacji 

edukacyjnych. 

2. Korzystanie z pomocy dydaktycznych dostępnych w zasobach Internetu (prezentacje 

multimedialne, karty pracy, gry edukacyjne, bajki, muzyka relaksacyjna, filmy/instruktaże do 

zajęć), a także przygotowanych przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole. 

3. Opracowanie i udostępnienie każdemu uczniowi bazy zawierającej materiały i pomoce 

terapeutyczne dostosowane do możliwości oraz potrzeb indywidualnych uczniów (na 

platformie, na stronie internetowej szkoły, za pomocą e-dziennika lub na nośnikach – zgodnie 

z przyjętymi w szkole ustaleniami dotyczącymi wyboru narzędzi do pracy zdalnej). 

4. Udostępnienie rodzicom/opiekunom odpowiednich materiałów (pomocy dydaktycznych, 

sprzętu) do realizacji ćwiczeń/zadań w domu wraz ze szczegółowymi opisami sposobu ich 

wykonania. 

5. Prowadzenie monitoringu tych zajęć przez nauczycieli i specjalistów, np. przez 

uzyskiwanie informacji zwrotnych od rodziców/opiekunów w formie pisemnej (e- mail, sms) 

lub ustnej (nauczyciel sporządza notatkę z rozmowy), a także inną dokumentację (zdjęcia, 

filmiki, wytwory pracy uczniów). 

6. Prowadzenie zajęć on-line przy współudziale i zaangażowaniu rodziców/opiekunów – 

wideorozmowy. 

 

 

XVII. RADA PEDAGOGICZNA 

 

§ 20 

1. W czasie kształcenia na odległość posiedzenia rady pedagogicznej odbywają się                      

w sposób zdalny, na platformie Microsoft Office 365 lub stacjonarny z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 



2. Rada pedagogiczna swoje kompetencje, w których ma zastosowanie jawność głosowania, 

realizuje poprzez: 

a) narzędzia ankiet na platformie Microsoft Office 365 

b) moduł „Wiadomości” w dzienniku elektronicznym. 

3. Rada pedagogiczna może również pracować w trybie obiegowym, czyli na piśmie, przy 

użyciu dostępnych narzędzi, bez odbywania posiedzenia. 

4. Stwierdzenie quorum następuje na podstawie listy osób biorący udział w głosowaniu online 

–w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej połowa członków rady pedagogicznej.  

5. Decyzje podjęte przez radę pedagogiczną utrwalone są w formie protokołu lub adnotacji 

(notatki). 

6. Dokumentacja zebrań rady pedagogicznej przyjmuje formę określoną                                      

w regulaminie rady pedagogicznej, tyle że: 

a) w tytule zebrania dodaje się sformułowanie „online”; 

b) w przypadku głosowania umieszcza się datę zakończenia głosowania, imię                              

i nazwisko osoby prowadzącej głosowanie oraz temat głosowania; 

c) załączniki stanowią dokumenty niezbędne do udokumentowania przebiegu posiedzenia                      

i odbytych głosowań (w formie arkusza kalkulacyjnego Excel pobranego z aplikacji 

umożliwiającej tworzenie ankiet na platformie Microsoft Office 365 lub listy z odpowiednio 

zaznaczonym głosem członka rady pedagogicznej sporządzonej na podstawie wiadomości 

przesłanych przez e-dziennik). 

7. W szkole zostaje utworzony zespół liderów zdalnego nauczania w celu wspierania 

pozostałych nauczycieli, dzielenia się doświadczeniami i umiejętnościami informatycznymi 

oraz metodycznymi. 

8. Nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych: ustalają treści kształcenia, które 

będą realizowane w poszczególnych klasach, i rekomendowany sposób ich realizacji 

(narzędzia, metody i formy). W razie potrzeby nauczyciele rekomendują dyrektorowi szkoły 

konieczność modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 

9. W zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

nauczyciele są ze sobą w stałym kontakcie on-line, dzielą się doświadczeniami, 

spostrzeżeniami, współpracują przy tworzeniu materiałów edukacyjnych do pracy zdalnej, 

dzielą się nimi, wspólnie pracują nad zadaniami domowymi dla uczniów. 

 

 

 



XVIII. INFORMACJE DODATKOWE 

§ 21 

1. Nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkoły prowadzących kształcenie na 

odległość obowiązują przepisy BHP i RODO. 

2. Uczniów obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa w sieci, tzw. Netykieta. 

3. Uczniowie, którzy nie mogą kształcić się na odległość, np. z powodu braku technicznych 

możliwości, pozyskują materiały w sposób określony przez dyrektora szkoły i zaliczają prace 

w sposób określony przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

4. Wychowawcy klas przekazują rodzicom i uczniom dokument, który umieszcza się na 

stronie internetowej szkoły.  

5. Dyrektor szkoły przekazuje drogą elektroniczna dokument nauczycielom szkoły                  

w celu zapoznania się i przestrzegania.  

6. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań 

prowadzonych w ramach kształcenia online.  

7. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej                        

i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.  

8. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy                       

z zachowaniem drogi służbowej.  

9. Powyższy regulamin podlega procesowi ewaluacji, aktualizacji i dostosowania do 

zmieniającego się prawa oświatowego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                       

i zwalczaniem COVID-19. 

10. W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, użyczenie sprzętu 

komputerowego, itp.) należy kontaktować się elektronicznie z sekretariatem szkoły. Adres do 

kontaktu: szkola_jata@wp.pl, tel. 15 8796217. 

 

Regulamin i zasady funkcjonowania Zespołu Szkół w Jacie w razie zawieszenia wszystkich zajęć stacjonarnych             

i przejścia na nauczanie na odległość lub zorganizowania kształcenia mieszanego wprowadza się po uzyskaniu 

opinii rady pedagogicznej zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 31.08.2020 r. 

 


