
ROZDZIAŁ XIX – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE – NAUCZANIE ZDALNE.   

  

 

§ 99.  

1. W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju i wytycznych MEN oraz GIS realizacja 

obowiązku szkolnego odbywa się poprzez zdalne nauczanie.   

1. Brak aktywności uczniów jest podstawą do wszczęcia procedury nierealizowania 

obowiązku szkolnego. .   

2. Brak aktywności ucznia na zajęciach online lub nieusprawiedliwione nieobecności 

na zajęciach online mogą skutkować wezwaniem ucznia do szkoły w celu 

uzupełnienia materiału oraz napisania zaległych prac/kartkówek/testów/udzielenia 

odpowiedzi ustnych. Gdy uczeń nie stawi się w szkole w terminie ustalonym 

wspólnie z nauczycielem, otrzymuje ocenę niedostateczną z zaległych prac.  

3. Nieobecności na zajęciach oraz brak aktywności (ocen) może skutkować brakiem 

klasyfikacji zgodnie z obowiązującymi zasadami.  

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły informacje o sposobie 

realizacji zadań przekazywane są poprzez:  

1. dziennik elektroniczny Vulcan,  

2. stronę internetową szkoły.  

3. Formą obowiązującą pracy zdalnej są zajęcia online prowadzone 

za pośrednictwem  MS Teams. Przy braku dostępu do platformy TEAMS dopuszcza się 

następujące formy pracy zdalnej:  

1. dziennik elektroniczny Vulcan,  

2. poczta elektroniczna,  

3. komunikatory i portale (np. Messenger, Skype itp.),  

4. platformy edukacyjne do pracy zdalnej.  

4. Realizacja zadań odbywa się poprzez udostępnianie przez nauczycieli materiałów 

własnych lub ogólnie dostępnych w sieci Internet, w szczególności na platformach 

edukacyjnych polecanych przez MEN i wydawnictwa.  

5.  Realizacja zadań odbywa się w formie ustalonej przez nauczyciela uwzględniającej:  

1. wiek ucznia,  

2. możliwości sprzętowe i dostępowe uczniów oraz nauczycieli,    

3. zasoby sprzętowe nauczycieli,  

4. możliwości i umiejętności uczniów i nauczycieli w obsłudze sprzętu   

i programów,  

5. możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego 

wysiłku umysłowego w ciągu dnia,   

6. łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych   

i bez ich użycia,  

7. ograniczenia wynikającego ze specyfiki zajęć.  

6. Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zajęć.    

  

  

 



§ 100.  

1. Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności 

uczniów, w tym również informowanie uczniów/rodziców o postępach ucznia w 

nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się poprzez dostępne formy 

zdalnego nauczania:  

1. aplikacja TEAMS  

2. dziennik elektroniczny,  

3. indywidualne spotkanie z nauczycielem na terenie szkoły w razie potrzeb.  

2. Realizacja zajęć jest dokumentowana poprzez zapisy realizowanych tematów w 

dzienniku elektronicznym.  

  

§ 101.  

1. Zajęcia rewalidacji odbywają się zgodnie z przydziałem i tygodniowym wymiarem   

w formie ustalonej indywidualnie przez nauczyciela z rodzicami ucznia – zalecana jest 

forma pracy online z uczniem zgodnie z obowiązującym planem.  

2. Nauczanie indywidualne realizowane jest zgodnie z przydziałem i tygodniowym 

wymiarem w formie nauczania zdalnego. Dyrektor wydaje 

decyzję administracyjną w tym zakresie. Lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 

minut.  

3.  Dodatkowe godziny dla obcokrajowców oraz uczniów powracających z zagranicy   

mogą być realizowane w nauczaniu zdalnym lub stacjonarnie w szkole.   

4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, ruchowe oraz dydaktyczno-

wyrównawcze odbywają się według wcześniejszego przydziału. Zalecana jest forma 

pracy online z uczniem zgodnie z obowiązującym planem.  

5. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie 

będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany 

zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem 

komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).  

6.  O skróceniu lub wydłużeniu lekcji na odległość decyduje dyrektor szkoły. Lekcja 

zdalna może trwać minimum 30 minut. Pozostaje jednak zasada, że podstawowym 

wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych jest 45 minut. Dopuszcza 

się tworzenie bloków edukacyjnych w klasach I-III.  

7. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

w świetlicy szkolnej uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w 

walkę z pandemią COVID-19.  

8. Szkoła, jeśli dysponuje, może wypożyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez 

ucznia lub nauczyciela zajęć zdalnych. Rodzic ucznia może zwrócić się do dyrektora 

szkoły o użyczenie sprzętu koniecznego do nauki zdalnej, w szczególności komputera 

czy laptopa (przepis nie wyklucza użyczenia wyłącznie sprzętu do przetwarzania głosu 

czy wizji – mikrofonu lub kamery). Takie użyczenie jest bezpłatne i wymaga podpisania 

umowy z rodzicem.  

9. Dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo 

zmodyfikować tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych 



zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć.  

  

§ 102.  

1. Wewnątrzszkolny system oceniania w nauczaniu zdalnym ma charakter przejściowy.  

2. Wewnątrzszkolny system oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się 

w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów 

edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest 

niemożliwa do kontynuowania.  

3. Jeżeli uczeń nie ma możliwości pracować online w domu, przychodzi do szkoły i w 

szkole bierze udział w lekcjach online.   

4. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej:  

1. Ocenianiu podlegają:  

a. prace pisemne (m.in. karty pracy, prace plastyczne) przesłane przez uczniów/ 

rodziców w sposób ustalony przez nauczyciela,  

b. testy na platformach wybranych przez nauczyciela,   

c. odpowiedzi ustne on-line poprzez Microsoft Teams lub w inny sposób 

uwzględniający komunikatory społeczne,  

d. projekty, doświadczenia, prezentacje,  

e. aktywność uczniów,  

f. systematyczność uczniów.  

2. Oceny otrzymywane przez uczniów za przesyłane rozwiązane zadania, 

systematyczność, aktywność w trakcie nauki zdalnej mają przypisaną wagę – 1.   

3. Oceny za odpowiedzi ustne on-line oraz prace pisane w trakcie lekcji online – na 

wizji - poprzez komunikatory społeczne mogą mieć przypisaną wagę – 1 lub 2 w 

zależności od decyzji nauczyciela.  

5. Uczeń ma obowiązek przesłać każdą zleconą pracę pisemną lub inną (prezentację, 

film itp.) we wskazany sposób oraz w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.   

6. Dopuszcza się przekazywanie prac przez uczniów w formie plików tekstowych, zdjęć, 

filmów itp.   

7. Brak przesłanej pracy w ustalonym terminie skutkuje wpisaniem „0” z możliwością 

poprawy i nadesłania pracy do tygodnia. Jeśli praca zostanie dosłana przez ucznia   

w ciągu 7 dni od otrzymania z niej „0”, nauczyciel wpisuje uczniowi ocenę obniżoną   

o jeden stopień. Jeśli w terminie tygodnia uczeń nie prześle pracy, 

nauczyciel zastępuje „0” oceną niedostateczną.   

8. W przypadku nieobecności na zajęciach, w czasie których uczniowie piszą 

interaktywny test uczeń otrzymuje „0”.  Po konsultacji z nauczycielem, 

uczeń może przystąpić do interaktywnego testu w ciągu tygodnia, otrzymując ocenę w 

miejsce dotychczasowego „0”. Jeśli jednak uczeń nie podejmie się napisania testu, po 

upływie tygodnia „0” zostaje zastąpione oceną niedostateczną.  

9. Poprawy sprawdzianów pisanych online mogą odbywać się w formie stacjonarnej w 

zależności od decyzji nauczyciela.  W terminie ustalonym przez nauczyciela.  

10. W zależności od sytuacji w kraju oraz wytycznych MEN dopuszcza się zmianę 

terminów klasyfikacji półrocznej, rocznej i końcowej. 



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

Szkoły.  

12. W przypadku odwołania od oceny przewidywanej klasyfikacji rocznej, wniosku o 

egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy lub sprawdzający wiadomości i 

umiejętności obowiązują następujące warunki i sposoby:  

1. Egzamin przeprowadza się na wniosek rodzica/opiekuna prawnego przesłany przez 

e-dziennik, ewentualnie drogą e-mailową na adres szkoły: spoi1@ledziny.pl.  

2. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu. Tymi samymi 

kanałami rodzic potwierdza przyjęcie terminu.   

3. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej 

podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza e-mailem lub przez e-

dziennik rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi.  

4. Egzamin ma formę pisemną i ustną. Uczeń przystępuje do egzaminu na terenie 

szkoły. Egzamin jest przeprowadzony na terenie szkoły po wcześniejszym 

ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.  

5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie rodzic/prawny 

opiekun informuje o tym Dyrektora Szkoły. W takim wypadku każdy przypadek 

będzie rozpatrywany indywidualnie.   

6. Z egzaminu przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza   

do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pracę ucznia (skan, zdjęcie).   

13. Klasyfikacyjna ocena zachowania uwzględnia aktywność, systematyczność  

i zaangażowanie w nauczaniu zdalnym.   

 

 

 

 

 


