
DZIAŁ IX 

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ  Z  WYKORZYSTANIEM METOD 

 I TECHNIK  KSZTAŁCENIA  NA ODLEGŁOŚĆ 

 

Statut szkoły określa szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod                  

i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, w tym: 

- technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji 

tych zajęć,  

- sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć,  

- warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

w szkole technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne 

kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.  

Statut szkoły określa także sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach 

realizowanych  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność 

poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu 

służącego do nauki. 

 

§ 110 

1. W razie wystąpienia sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły powyżej dwóch dni, 

dyrektor szkoły odpowiada za organizację realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Poniższe zasady obowiązują wszystkich uczniów szkoły objętych w danym okresie 

kształceniem na odległość zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez ministra 

właściwego do spraw oświaty lub dyrektora szkoły. 

3. Celem realizacji programu kształcenia z użyciem metod i technik kształcenia na odległość 

uczniowie powinni mieć dostęp do urządzeń mających dostęp do Internetu, wyposażonych 

w ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące wskaźnikiem ekranowym, 

mikrofon oraz kamerkę. Zalecany (ale niewymagany) jest dostęp do drukarki.  

4. Szkoła udostępnia uczniom w ramach posiadanych zasobów niezbędny sprzęt 

komputerowy przeznaczony do realizacji nauki zdalnej. 

 

§ 111 

1. Kształcenie na odległość to zajęcia prowadzone przez nauczycieli online, które 



organizowane są zarówno w formie synchronicznej (lekcje online w czasie rzeczywistym) 

jak i asynchronicznej, z zachowaniem zasady, że praca ucznia danego dnia odbywa 

głównie online. Pozostały czas pracy, to zlecona przez nauczyciela praca własna np.                     

z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń czy zeszytem. 

2. Uczniowie realizują naukę zgodnie z obowiązującym planem lekcji z wykorzystaniem 

szkolnej platformy Office 365, a zwłaszcza aplikacji Teams oraz dziennika 

elektronicznego Vulcan. 

3. Lekcje online trwają od 30 minut (uczniowie i nauczyciel nie rozłączają się, natomiast 

pozostały czas lekcji przeznaczony jest na pracę własną uczniów w zakresie realizacji 

tematu lekcji) do 45 minut i odbywają się z wykorzystaniem aplikacji Teams. 

4. W kontaktach z nauczycielami uczniowie korzystają wyłącznie z kont pocztowych 

Outlook/Office 365 lub kontaktują się poprzez dziennik elektroniczny.  

5. Podczas lekcji online zaleca się aby uczniowie i nauczyciele pracowali z włączonymi 

kamerami.  

6. Obecność uczniów na zajęciach odnotowują na bieżąco nauczyciele przedmiotów. Zapisy 

frekwencji uczniów systematycznie weryfikują wychowawcy uwzględniając informacje 

od uczniów i ich rodziców. 

7. Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub technicznych nie może danego dnia 

uczestniczyć w zajęciach kształcenia na odległość lub w przypadku braku możliwości 

odbioru materiałów od nauczycieli, rodzice zobowiązani są do kontaktu z wychowawcą.  

 

§ 112 

1. Nauczyciele odpowiadają za merytoryczne przygotowanie zajęć zdalnych.  

2. Nauczyciele dostosowują zakres materiału oraz jego treści dla poszczególnych klas 

uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów oraz możliwość opanowania danego 

materiału w procesie kształcenia na odległość. 

3. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów 

edukacyjnych udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych 

rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw oświaty, Centralną i Okręgowe 

Komisje Egzaminacyjne czy wydawnictwa oraz portale oświatowe. 

4. Uczeń i jego rodzice odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku 

uczestnictwa w kształceniu na odległość. 

5. Uczeń przebywający w domu podczas kształcenia na odległość realizuje obowiązek 

szkolny pod opieką rodziców. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości 

realizowania funkcji opiekuńczych. W tej sytuacji rodzice zobowiązani są do stosowania 

się do przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej.  

6. Większość zajęć wymaga uczestnictwa w nich uczniów w zaplanowanym czasie,               

np. lekcje online. Inne mogą mieć formę zadań, ćwiczeń czy kart pracy przesyłanych 

przez nauczyciela do samodzielnej realizacji przez ucznia. 



 

§ 113 

1. Zajęcia organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

przewidują także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów, a zadania wykonywane przez 

uczniów i podejmowane przez nich działania mogą być oceniane. 

2. Ocenianiu podlegają także dodatkowe, zlecone przez nauczyciela czynności i prace 

wykonane przez chętnych uczniów. 

3. W ocenianiu bieżącym stosuje się obowiązujące zapisy statutu (WO). 

4. W okresie kształcenia na odległość nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów 

oraz ich postępy w nauce według następujących zasad: 

1) Podstawowe formy monitorowania pracy ucznia przewidują jego aktywny udział                     

w lekcjach online oraz potwierdzanie wykonania zadanej pracy w formie ustalonej 

przez nauczyciela.  

2) Nauczyciele oceniają uczniów za ich zaangażowanie, aktywność, sumienność, 

samodzielność pracy oraz terminowość wykonywania zadań jak również za poprawność 

ich wykonania.  

3) Możliwe jest przeprowadzanie quizów czy testów online jak również indywidualnej 

rozmowy audio lub audiowizualnej z uczniem będącej formą ustnej odpowiedzi                        

w czasie rzeczywistym. 

4) Zadania określone przez nauczycieli mogą posiadać termin ukończenia (przesłania). 

Termin wykonania danego zadania nauczyciel określa w wiadomości opisującej zadanie 

lub w treści samego zadania. 

5. Realizacja zajęć wychowania fizycznego opiera się na zlecaniu uczniom różnorodnych 

prostych i znanych im już form aktywności fizycznej, które uczeń ma obowiązek 

wykonywać w dogodnym dla siebie czasie pod nadzorem osoby dorosłej w warunkach 

zapewniających bezpieczeństwo. W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie 

otrzymują także od nauczycieli porady i instrukcje jak właściwie dbać o higienę i dobre 

samopoczucie podczas nauki zdalnej.  

6. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń zobowiązany jest 

zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie.  

7. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien 

zgłosić to nauczycielowi aby uzyskać jego pomoc. 

8. Ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia                    

w okresie nauki stacjonarnej, a także funkcjonowania ucznia w okresie nauki na odległość, 

a zwłaszcza jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki. 

9. Wszystkie oceny uwzględniające wywiązywanie się uczniów z powierzonych zadań oraz 

uwagi dotyczące funkcjonowania uczniów w okresie kształcenia na odległość 

odnotowywane są w e-dzienniku. 



§ 114 

1. Uczniowie szkoły podczas kształcenia na odległość są zobowiązani w szczególności do: 

1) samodzielnego (poprzez aplikację Teams, dziennik elektroniczny, pocztę Outlook) lub 

z pomocą rodziców nawiązania kontaktu z wychowawcą i nauczycielami; 

2) korzystania z dostępnych dla niego narzędzi do kontaktu zdalnego, organizując tym 

samym naukę własną w domu; 

3) obecności na zajęciach prowadzonych zgodnie z planem lekcji w ramach pracy 

edukacyjnej na odległość. 

4) odbioru materiałów przesyłanych przez nauczycieli; 

5) systematycznej pracy w domu; 

6) zgłaszania nauczycielom wszelkich wątpliwości, co do formy, trybu czy treści 

nauczania; 

7) przestrzegania bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. 

2. W razie trudności w wykonywaniu zadań nauczyciele udzielają konsultacji, pozostając do 

dyspozycji uczniów i rodziców według ustalonego harmonogramu lub według ustalonego 

w kontakcie indywidualnym terminu konsultacji. 

3. Zakazuje się uczniom nagrywania zajęć i głosu nauczyciela prowadzącego zajęcia online  

i upowszechniania go w Internecie bez jego zgody. 

4. Zabrania się uczniom wykorzystywania komunikatorów internetowych w sposób 

niezgodny z prawem. 

W szczególności: 

1) nie wolno kopiować wizerunku osób trzecich, nagrywać prac i materiałów nauczyciela  

i pozostałych uczniów, w żadnym wypadku ich udostępniać; 

2) nie  wolno  posługiwać  się  fałszywymi  danymi,  wykorzystywać  prac  osób  trzecich   

i przedstawiać ich jako swoje (plagiat), wysyłać prac z cudzych kont internetowych, 

udostępniać swoje konto osobom trzecim; 

5. W ramach kształcenia na odległość, rodzice mają obowiązek pozostawać w kontakcie                 

z wychowawcą i nauczycielami, korzystać regularnie  z dziennika elektronicznego, 

sprawdzać stronę internetową szkoły.               

 

§ 115 

1. Podczas organizacji kształcenia na odległość dyrektor uwzględnia zasady bezpiecznego 

korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, 

uwzględniając przy tym zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń 

umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, 

etap kształcenia uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

2. Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciele muszą pamiętać 

o uwzględnieniu zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń 

umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy 



tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu 

korzystania z urządzeń elektronicznych, ich dostępność w domu uczniów, wiek i etap 

rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

3. Rozwiązania stosowane przez szkołę są zgodne z zasadami bezpieczeństwa dzieci w sieci 

internetowej. Ponieważ jednak współczesne systemy operacyjne mają charakter 

wielozadaniowy, a urządzenia przeznaczone w domu ucznia do realizacji zdalnej edukacji 

mogą zawierać połączenia prowadzące do szkodliwych stron, należy zachować 

szczególną czujność, która wynika z obowiązków opiekuńczych rodziców. Rekomenduje 

się zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej. 

4. Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez 

szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz stosownych 

rozporządzeń ministra właściwego do spraw oświaty.  

5. W przypadku problemów technicznych szkoła postara się zdalnie wesprzeć w ich 

rozwiązaniu. Jednak pracownicy szkoły nie mają kompetencji, aby świadczyć usługi 

doradztwa IT związanego  z obsługą sprzętu i oprogramowania.  

6. W przypadku utrzymywania się problemów technicznych z kształceniem zdalnym należy 

zawiadomić szkołę, która wskaże możliwość zorganizowania zdalnego nauczania w inny 

sposób. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


