
REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO W ZS NR 3 

 

1. Zdalne nauczanie jest koordynowane przez Dyrekcję szkoły. 

2. Głównym narzędziem pracy w czasie zdalnego nauczania jest platforma 

Office 365 (w wyjątkowych sytuacjach mogą to być inne narzędzia 

ustalone z Dyrekcją szkoły). 

3. Podczas kształcenia na odległość dopuszcza się wprowadzenie zmian w 

rozkładach materiałów z poszczególnych przedmiotów. 

4. Każdy uczeń zobowiązany jest mieć dostęp do sprzętu umożliwiającego 

zdalne nauczanie. Braki w sprzęcie należy zgłosić do wychowawcy klasy, 

a ten ustala z Dyrekcją zasady dalszego postępowania. 

5. Zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym w szkole planem lekcji. 

6. W wyjątkowych sytuacjach (po ustaleniu z Dyrekcją) nauczyciel może 

ustalić dodatkowy termin komunikowania się z uczniami, nie może on 

jednak kolidować z innymi lekcjami.  

7. Podczas lekcji nauczyciel sprawdza obecność i odnotowuje ją w 

dzienniku lekcyjnym. Nieobecności należy usprawiedliwiać zgodnie z 

przyjętymi w szkole zasadami. Czas trwania lekcji online zostaje 

skrócony do 30 min, pozostałe 15 min powinny być przeznaczone na 

ćwiczenia wykonywane przez  uczniów lub indywidualny kontakt 

nauczyciela z pojedynczymi uczniami czy na odpowiedzi ustne uczniów. 

8. W trakcie lekcji online nie ma obowiązku włączania kamery. W czasie 

odpowiedzi ustnej uczeń musi mieć włączoną kamerę. 

9. Obowiązkiem każdego ucznia jest stosowanie się do instrukcji podanych 

przez nauczyciela, dotyczących danej lekcji oraz przestrzeganie 

wyznaczonych terminów nadsyłania prac. 

10.  Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Statucie 

Szkoły oraz przedmiotowych zasadach oceniania, ale jeżeli nauczyciel nie 

jest w stanie ocenić poziomu samodzielności pracy, może zmniejszyć 

wagę oceny. 

11.  Jeśli uczeń nie może przesłać zadania na skutek sytuacji losowych, 

uczeń/rodzic powinien poinformować o tym fakcie nauczyciela danego 

przedmiotu. W innym wypadku za brak zadania uczeń może otrzymać 

ocenę niedostateczną. 

12.  Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w lekcjach online i reagować 

na polecenia nauczyciela. Brak pożądanej aktywności może wpłynąć 

negatywnie na ocenę z danego przedmiotu. 

13.  Jeżeli uczeń przez dwa tygodnie nie uczestniczy w zajęciach 

przedmiotowych, nauczyciel powinien o tym fakcie powiadomić 

wychowawcę, a ten rodzica. 

14.  Rodzice wspierają dzieci w nauce, tak aby wysiłki szkoły skierowane na 

osiągnięcie celów nauczania i wychowania w kształceniu na odległość 



przyniosły zamierzone efekty oraz na bieżąco informują wychowawcę o 

sprawach mogących mieć wpływ na naukę zdalną dziecka. 

15.  Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym, zgodnie z 

Rozporządzeniem MEN, po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym i 

Dyrekcją mogą odbywać się stacjonarnie (czyli w pracowniach 

szkolnych). 

16.  W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie obowiązują 

zasady ujęte w: Statucie Szkoły, przedmiotowych zasadach oceniania i 

przepisach zewnętrznych. 


