
REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA  

w Zespole Szkół nr 3  

Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli o szczegółowym sposobie i trybie realizacji zadań 

szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania 

 

1. Zdalne nauczanie jest formą nauczania na odległość, w której nauczyciel wraz z uczniami realizują 

podstawę programową, nauczyciel realizuje także proces oceniania i klasyfikowania. Uczniowie i 

nauczyciele realizują zajęcia dydaktyczne według planu lekcji umieszczonego w dzienniku 

elektronicznym i na stronie szkoły. Nauczyciele realizują wyznaczony wymiar poszczególnych zajęć, 

różnicują formy ich realizacji oraz czas kontaktu z uczniami, dbając o higienę pracy ucznia oraz 

własną. Zapisy realizacji zajęć w e-dzienniku oraz aktywność na platformie Teams z danym oddziałem 

stają się świadectwem realizacji kształcenia. 

 

2. Sposób komunikowania się:  

a) Podstawą jest e-dziennik, z którego korzystają wszyscy uczniowie lub/i rodzice oraz wszyscy 

nauczyciele.  

b) Szkoła prowadzi zajęcia w oparciu o system Office 365 dla Edukacji według zasad opracowanych w 

Regulaminie korzystania z Microsoft Office365.  

 

3. W uzasadnionych przypadkach braku dostępu do komputera ucznia istnieje możliwość wypożyczenia 

sprzętu komputerowego ze szkoły, po podpisaniu protokołu wypożyczenia. Liczba komputerów do 

wypożyczenia jest ograniczona. Nauczyciel może korzystać z komputera oraz dostępu do Internetu 

na terenie szkoły. 

 

4. Podczas realizacji procesu nauczania nauczyciele korzystają z różnorodnych form pracy zdalnej, 

platform do zdalnej nauki, programów i e-podręczników niewymagających instalowania kolejnych 

aplikacji. Mogą korzystać również lub wyłącznie z podręczników tradycyjnych.  

 

5. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny pracy: zajęcia powinny być 

prowadzone naprzemiennie z użyciem monitorów ekranowych i bez monitorów, zadania nie powinny 

przekraczać możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego 

w ciągu dnia, zajęcia powinny być zróżnicowane. 

 

6. Nauczyciel realizuje wszystkie treści kształcenia opisane w podstawie programowej zgodnie z 

programem wykazanym w szkolnym zestawie programów nauczania. Nauczyciel może zmodyfikować 

kolejność realizacji rozkładu materiału do sytuacji zdalnego nauczania.  

 

7. Zajęcia rewalidacyjne realizuje w sposób zdalny lub na wniosek rodzica stacjonarnie 

 

8. Nauczanie indywidualne, zindywidualizowana ścieżka nauczania jest realizowana według planu 

lekcji umieszczonego w dzienniku elektronicznym w sposób zdalny. 

 

9. Ocenianie odbywa się przez dziennik elektroniczny.  

 

10. Nauczyciele we własnym zakresie ustalają zasady oceniania i kontroli obecności uczniów w 

ramach swojego przedmiotu i informują o tych zasadach uczniów oraz ich 

rodziców/opiekunów przez dziennik elektroniczny. 

 

11. Frekwencja ucznia - obecność ucznia na zajęciach jest potwierdzona poprzez udział w lekcji on-line. 

Uczniowi zaznacza się obecność wstawiając nz (nauczanie zdalne).  

 

12. Wychowawca nadzoruje obciążenie uczniów w ciągu dnia poprzez analizę działań na platformie. 

Koryguje we współpracy z nauczycielami obciążenie ucznia czynnościami edukacyjnymi i sposobem 

ich realizacji w danej klasie. 

 



13. Nauczyciel przedmiotu monitoruje realizację zdalnego nauczania przez ucznia, jego frekwencję na 

zajęciach oraz realizację wyznaczonych zadań. Nauczyciel przedmiotu udziela informacji w tym 

zakresie wychowawcy i/lub pedagogowi, wspólnie podejmują działania, a w razie zaistniałej potrzeby, 

wychowawca zgłasza zagrożenie realizacji nauczania dyrektorowi lub wicedyrektorom. 

 

14. Klasyfikacja końcoworoczna 

a) oceny końcowe proponowane i klasyfikacyjne będą wystawione przez nauczycieli uczących w e-

dzienniku 

b) tryb i warunki wystawiania ocen końcowych a także przeprowadzania egzaminów poprawkowych 

i klasyfikacyjnych są opisane w statucie szkoły, przy czym przyjmuje się, że uczniowie i rodzice 

poinformowani zostają o proponowanych ocenach wpisem w e-dzienniku na tydzień przed 

zatwierdzeniem ocen końcowych przez Radę Pedagogiczną. Dla rodziców, co do których nie ma 

pewności, czy odczytali wiadomość w e-dzienniku, drukowana jest lista ocen proponowanych i 

rodzic może ją odebrać w sekretariacie szkoły po uprzednim kontakcie telefonicznym z 

sekretariatem. 

c) ocenianie zachowania uczniów odbywa się za pomocą zdalnego arkusza kalkulacyjnego excel: 

wychowawca przygotowuje arkusz oceny swojej klasy i przesyła link do arkusza wszystkim 

uczniom i nauczycielom uczącym, którzy wpisują propozycję oceny w zdalnym arkuszu. Na 

podstawie tak zasięgniętej opinii ucznia, zespołu klasowego oraz zespołu nauczycieli uczących 

wychowawca wystawia w e-dzienniku ocenę proponowaną z zachowania. 

  



REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MS TEAMS 

 

1. Aplikacja Teams służy tylko i wyłącznie celom edukacyjnym.  

 

2. W czasie korzystania z aplikacji Teams (czatów, wideolekcji) uczniowie zachowują się z należytą 

kulturą, pamiętają o formach grzecznościowych. Uczniowie, na czacie, nie mają możliwości 

usuwania swoich wpisów i ich modyfikowania. 

 

3. Uczeń jest przygotowany do wideolekcji oraz czatu zgodnie z wymaganiami stawianymi przez 

nauczyciela. 

 

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania wideolekcji, wykonywania zdjęć oraz zrzutów 

ekranu zawierających wizerunek nauczycieli i innych uczniów. W przypadku złamania tego 

zakazu zostaną podjęte działania wyjaśniające, dotyczące naruszenia ochrony danych 

osobowych. 

 

5. Wideolekcje będą realizowane przez nauczycieli zgodnie z planem nauczania zamieszczonym w 

dzienniku. Uczniowie dołączają do wideolekcji w aplikacji Teams, wykorzystując zakładkę 

kalendarza lub ogłoszenia (klikając przycisk „dołącz”) o wyznaczonej przez nauczyciela godzinie.  

 

6. Wideolekcje oraz/lub czat będą odbywały się tylko w rzeczywistym czasie trwania lekcji, 

zgodnie z tygodniowym planem lekcji, ale w miarę zaistniałych potrzeb. Wideolekcje oraz/lub czat 

z danego przedmiotu nie muszą odbywać się na każdej lekcji, decyduje o tym nauczyciel ze 

względu na specyfikę przedmiotu oraz nauczanych treści. Z uwagi na higienę pracy ucznia i 

nauczyciela łączny czas trwania lekcji z użyciem ekranu komputera lub urządzenia 

mobilnego powinna trwać minimum 30 minut i nie przekraczać 45 minut. W pozostałym czasie 

lekcji nauczyciel pozostaje do dyspozycji ucznia, uczniowie rozwiązują zadania, mogą być aktywni, 

zadawać pytania, prosić o wyjaśnienia włączając mikrofon lub zadając pytania na czacie. 

 

7. Każdy uczeń biorący udział w wideolekcji rozpoczyna ją z wyłączonym mikrofonem. 

Mikrofon włącza ponownie na prośbę nauczyciela, jeśli ten skieruje do niego pytanie. Uczeń może 

zasygnalizować chęć zabrania głosu, wykorzystując w tym celu okienko czatu spotkania, nie 

zakłócając tym samym toku lekcji.  

 

8. Wszystkie materiały, zadania do rozwiązania, notatki przekazywane uczniom przez nauczyciela są 

dostępne w aplikacji Teams  

 

9. Przekazywanie materiałów uczeń-nauczyciel i odwrotnie powinno się odbywać w czasie godzin 

pracy szkoły, które dla ucznia wyznacza tygodniowy plan lekcji. Nauczyciel nie może wymagać 

odrobienia zadania na następny dzień, jeśli wysłał to zadanie po wyznaczonym planem lekcji 

czasie. 

 

 

 


