
Regulamin nauki zdalnej  

 

1. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemicznym  

nauka jest realizowana poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Nauka zdalna dotyczy wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych  

w szkolnym planie nauczania dla danej klasy. 

3. Nauka zdalna prowadzona jest z wykorzystaniem aplikacji Teams w ramach usługi Microsoft 

Office 365+.  

4. Obecność na zajęciach lekcyjnych jest obowiązkowa, wymagana aktywność w aplikacji 

Teams odbywa się zgodnie z tygodniowym planem lekcji danej klasy. Uczeń zobowiązany jest 

do głosowego łączenia się z nauczycielem z wykorzystaniem mikrofonu. Awarię mikrofonu 

może zgłosić jedynie rodzic ucznia, powiadamiając o tym fakcie wychowawcę lub nauczyciela 

przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny. 

5. Aktywność ucznia w aplikacji Teams rozumiana jest jako uczestniczenie w zaplanowanej przez 

nauczyciela lekcji online, wykonywanie zadań, pisanie sprawdzianów, testów, zapoznawanie się 

z przygotowanymi materiałami, wykonywanie poleceń w oparciu o podręcznik, zeszyt ćwiczeń, 

oglądanie materiałów filmowych, gotowość do rozmowy online lub na czacie. Uczeń uczestniczący 

w lekcji zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności w sposób uzgodniony  

z nauczycielem. 

6. Frekwencja ucznia jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym na podstawie 

potwierdzonej aktywności ucznia w lekcji online w aplikacji Teams. 

7. Pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych, a także praca i odpowiedzi ustne podczas 

lekcji online są podstawą do wystawiania ocen i klasyfikowania ucznia. 

8. Rodzic zobowiązany jest powiadomić wychowawcę klasy w dzienniku elektronicznym  

o chorobie dziecka.  Na podstawie uzyskanej informacji wychowawca usprawiedliwia 

nieobecność dziecka. 

9. Tylko usprawiedliwione przez rodzica u nauczyciela,  bądź wychowawcy  okoliczności, 

zwalniają ucznia z  uczestnictwa w lekcji  w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach 

pracy. 

10. W szczególnych przypadkach (np. wyjazdu, zdarzeń losowych, braku dostępu do komputera) 

rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę klasy bądź nauczyciela przedmiotu o braku 

możliwości udziału jego dziecka w lekcjach zdalnych w czasie rzeczywistym (czyli trwania 

konkretnej lekcji). Brak potwierdzonej aktywności ucznia w aplikacji Teams do godziny 19.00 

danego dnia będzie odnotowany w dzienniku elektronicznym jako nieobecność. 

11. Kontakt z rodzicami odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego w godzinach od 

8.00 do 16.00.  Tą drogą przekazywane są bieżące komunikaty oraz informacje dotyczące nauki 

zdalnej. Rodzice są zobowiązani do systematycznego śledzenia aktualnych informacji 

przesyłanych przez dziennik elektroniczny i reagowania na prośby i sugestie nauczycieli. 

12. Drzwi otwarte w formie zdalnej będą odbywać się w godzinach od 17.00 do 18.30 trzy razy  

w ciągu roku szkolnego zgodnie z harmonogramem. Drzwi otwarte będą realizowane w aplikacji 

Teams. 

13.  W przypadku braku kontaktu z uczniem w ramach zadanych aktywności na danym 

przedmiocie nauczyciel uczący ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie wychowawcę klasy. 

Unikanie zajęć zdalnych będzie traktowane jak wagary.  



 

Zasady obowiązujące w czasie nauki zdalnej  

1. Podczas nauki zdalnej należy pracować zgodnie z zasadami cyberbezpieczeństwa. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć należy wyłączyć wszystkie zbędne strony internetowe i aplikacje. 

3. Zabrania się nagrywania, fotografowania, robienia zrzutów ekranu i upubliczniania lekcji. 

4. W lekcji mogą brać jedynie udział uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem 

i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne. Hasła do konta nie mogą być 

przekazywane osobom trzecim.  

5. Niedozwolone jest uczestniczenie w lekcjach online w miejscach publicznych, jak kawiarnie  

(w tym internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć 

fragmenty rozmów luz zapoznać się z fragmentami zajęć. 

6. Lekcje prowadzi nauczyciel. On ustala kolejność, w której wypowiadają się poszczególni 

uczniowie. Chęć zabrania głosu uczeń sygnalizuje w sposób uzgodniony z nauczycielem. 

7. Nie należy przekrzykiwać się, wyśmiewać innych, podnosić na siebie głosu, używać wulgarnego 

słownictwa, obrażać innych, prezentować postaw i haseł niezgodnych z normami etycznymi  

oraz zasadami współżycia społecznego. 

 

Podczas nauki zdalnej należy szanować swój czas, koncentrować się na zadaniach  

i maksymalnie wykorzystywać swoje możliwości. 

 
Zasady dotyczące prac domowych, samodzielnej pracy podczas lekcji  

i przygotowywania się do lekcji 

1. Pisemnych prac domowych nie zadaje się na okres ferii, przerw świątecznych i weekendów. 

2. Na okres wolny od zajęć lekcyjnych mogą być zadawane jedynie prace związane z realizacją 

zadań konkursowych, do których uczeń sam się zgłosił. 

3. W okresie nauki zdalnej pisemną pracę domową uczeń zobowiązany jest odesłać nauczycielowi  

w dniu, w którym uczeń ma kolejną lekcję tego przedmiotu zgodnie z planem lekcyjnym, z 

wyjątkiem sytuacji, w której nauczyciel wyznaczył dłuższy czas na jej wykonanie. 

4. Wykonaną pracę domową uczeń odsyła najpóźniej na 15 minut przed lekcją. 

5. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, chyba że wykorzysta szczęśliwy 

numerek lub nieprzygotowanie (brak pracy domowej), które zgłosi na początku lekcji. 

6. Pracę wykonywaną samodzielnie podczas lekcji uczeń odsyła do końca tych zajęć lub zgodnie  

z poleceniem nauczyciela. 

Niezależnie od wyżej wymienionych ustaleń, uczeń zobowiązany jest do systematycznej nauki, 

doskonalenia na bieżąco wiadomości i umiejętności oraz przygotowywania się do każdej lekcji, 

zgodnie z planem lekcyjnym. 

 

 

 



 
Ocenianie ucznia w trakcie nauki zdalnej 

 
1. Oceny z zajęć edukacyjnych będą wystawiane zgodnie ze Statutem Szkoły, z zastrzeżeniem, że 

uczeń powinien otrzymać z każdego przedmiotu minimum 3 oceny cząstkowe w okresie. 

2. Przy ocenie zachowania będą brane w szczególności następujące kryteria: 

- dbałość o piękno mowy ojczystej, 

- godne i kulturalne zachowanie się, 

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

- okazywanie szacunku innym osobom, 

- dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych osób (m. in. cyberbezpieczeństwo) 

- kultura osobista ucznia, 

- respektowanie ogólnie przyjętych norm etycznych, 

- zaangażowanie w lekcjach,  

- frekwencja na lekcjach, 

- terminowe wykonywanie poleceń nauczyciela (np. odsyłanie prac), 

- samodzielne wykonywanie prac domowych, pisanie sprawdzianów, klasówek, kartkówek itd. 

- dbałość o wypożyczone na czas nauki zdalnej mienie szkolne. 


