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I. PODSTAWA PRAWNA. 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19. 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 września 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. 

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 września 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 października 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19. 

8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 października 2020 r.  
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19. 

9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 5 listopada 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19. 

10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 24 listopada 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19. 
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II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA 

JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM 

I ZWALCZANIEM COVID-19. 

1. Podstawowym narzędziem komunikacji między rodzicami, uczniami, nauczycielami 
i dyrekcją jest dziennik elektroniczny Librus. 

2. Mając na uwadze planowanie procesu nauki zdalnej, monitorowanie postępów 
uczniów oraz możliwość komunikacji między uczniami i nauczycielami, w Zespole 
Szkół Elektrycznych nr 1 nauczanie zdalne jest realizowane z wykorzystaniem 
bezpłatnej dla uczniów i nauczycieli aplikacji TEAMS, będącej częścią platformy 
Office365.  

3. W okresie od 30 listopada 2020 br. wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie, 
z wyjątkiem części zajęć praktycznych dla klas w zawodach: technik elektronik, 
technik automatyk, technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej, elektryk i elektronik, które będą odbywać się w szkole, w małych 
grupach, w wymiarze nie przekraczającym 10 godzin tygodniowo. 

4. Wszystkie zajęcia odbywają się na podstawie stałego podziału godzin, który jest 
dostępny poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz stronę internetową szkoły 
zsel1.pl. 

5. Udział ucznia w zajęciach jest obowiązkowy. Obecność ucznia w zajęciach 
realizowanych w formie zdalnej jest odnotowywana na podstawie jego obecności 
podczas lekcji on-line lub pobierania udostępnionych materiałów zgodnie 
z podziałem godzin, jeżeli zajęcia online nie były zaplanowane. Tylko 
usprawiedliwione okoliczności zwalniają ucznia z  uczestnictwa w lekcji on-line oraz 
w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy. Usprawiedliwienie 
powinno być przekazane wychowawcy klasy poprzez dziennik Librus, w terminie 
ustalonym w Statucie Szkoły.  

6. W planowaniu i organizacji zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość 
uwzględnia się różne metody pracy zdalnej (synchroniczne i asynchroniczne). Przy 
ustalaniu metody i form pracy bierze się pod uwagę możliwości psychofizyczne 
i techniczne wszystkich uczestników tego procesu, czyli nauczycieli oraz uczniów i ich 
rodziców. 

7. Wykorzystując zdalne metody nauczania pamiętamy o bezpiecznym przetwarzaniu 
danych, zachowaniu zasad bezpiecznego korzystania z komputerów, Internetu 
i innych urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną oraz netykiecie. 
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III. ZADANIA PODCZAS  ZDALNEGO  NAUCZANIA.  

1. Dyrekcja i pozostała kadra kierownicza szkoły. 

1.1. Pozostaje w codziennym kontakcie z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami, 
na bieżąco reaguje na potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym. 

1.2. W ramach podstawowego kontaktu z nauczycielami, uczniami i rodzicami 
wykorzystuje dziennik elektroniczny Librus. 

1.3. Niezwłocznie umieszcza komunikaty dotyczące zmian w pracy szkoły. 

1.4. Systematycznie organizuje spotkania on-line z nauczycielami, w czasie których 
mogą się oni dzielić swoimi doświadczeniami oraz zgłaszać napotykane 
problemy lub ciekawe pomysły na usprawnienie pracy szkoły w okresie 
zdalnego nauczania. 

1.5. Koordynuje pracę nauczycieli w poszczególnych zespołach klasowych. Ustala 
tygodniowy plan zajęć, monitoruje realizację zajęć oraz liczbę i rodzaj 
zadawanych uczniom prac, termin i formę przekazywania im informacji 
zwrotnej. 

1.6. Diagnozuje możliwości uczniów i nauczycieli w zakresie dostępu do sprzętu 
komputerowego i Internetu. 

1.7. Zapewnia nauczycielom możliwość prowadzenia lekcji z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość w siedzibie szkoły, zgodnie 
z wytycznymi MZ i GIS. 

1.8. Umożliwia nauczycielom prowadzenie lekcji z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość z domu, pod warunkiem przestrzegania przez 
nauczyciela zasad bezpiecznego przetwarzania danych. 

1.9. Zapewnia nauczycielom możliwość uczestniczenia w szkoleniach podnoszących 
kompetencje informatyczne, a także w szkoleniach z zakresu metodyki pracy 
zdalnej. 

1.10. Przydzielając zadania w ramach funkcjonowania Zespołu Szkół Elektrycznych 
nr 1 w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, bierze 
pod uwagę możliwości psychofizyczne i techniczne wszystkich uczestników 
tego procesu, czyli nauczycieli, uczniów i ich rodziców. 

1.11. Na bieżąco zapoznaje się z komunikatami i rozporządzeniami, dotyczącymi 
organizacji pracy szkoły w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 
COVID-19 i na nie reaguje. 

2. Wychowawca klasy. 

2.1. Pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje 
realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na 
zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia. 

2.2. We współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, 
ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących 
problemów. 
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2.3. Realizuje, przy wsparciu specjalistów, program wychowawczo-profilaktyczny – 
dostosowuje tematykę zajęć z wychowawcą do pojawiających się problemów 
związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią. 

2.4. Stymuluje kontakt społeczny uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu on-
line w określonym czasie – po wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami 
i rodzicami zasad kontaktu, które pozwolą zapewnić e-bezpieczeństwo. 

2.5. Wskazuje sposób kontaktu ze swoimi wychowankami i warunki w jakich 
uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą 
klasy. 

2.6. Reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, 
które zgłaszają jego uczniowie, rodzice lub nauczyciele. 

2.7. W ramach zajęć z wychowawcą zapoznaje się z problemami z jakimi borykają 
się uczniowie, wspiera ich, pomaga w rozwiązywaniu problemów, otacza 
swoich wychowanków opieką i zainteresowaniem, motywuje do pracy, w razie 
potrzeby kieruje uczniów do pedagoga lub psychologa szkolnego. 

2.8. Koordynuje wraz z pedagogiem i psychologiem szkolnym pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie. 

3. Nauczyciel. 

3.1. W dni robocze, od poniedziałku do piątku, loguje się do dziennika 
elektronicznego Librus i sprawdza bieżące komunikaty i wiadomości. 

3.2. Podstawowy kontakt z uczniem i rodzicem nawiązuje poprzez dziennik 
elektroniczny Librus. 

3.3. Prowadząc zajęcia zdalnie korzysta z aplikacji TEAMS, w ramach platformy 
Office365.  

3.4. Planując spotkanie on-line, przed jego rozpoczęciem dba o prawidłowe 
ustawienie komunikatora wbudowanego w aplikację TEAMS, umożliwiające 
bezpieczne przeprowadzenie zajęć. 

3.5. Wybierając metody i formy pracy może korzystać z innych aplikacji, pod 
warunkiem, że istnieje możliwość ich udostępnienia i zarchiwizowania 
w ramach używanej w szkole platformy. 

3.6. Udostępnia materiały do zajęć oraz  planuje spotkania on-line zgodnie z planem 
zajęć. 

3.7. Odbycie zajęć dokumentuje wpisem tematu do dziennika elektronicznego 
Librus wraz z frekwencję uczniów na zajęciach. Obecność ucznia sprawdza na 
podstawie obecności podczas lekcji on-line lub pobierania materiałów zgodnie 
z ustalonym planem lekcji.  

3.8.  Urozmaica stosowane metody, np.: praca on-line, praca pisemna, praca 
z podręcznikiem, itp. 



 

 Zasady funkcjonowania ZSE nr 1 w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 7  

3.9. Ocenia pracę uczniów na bieżąco, głównie w formie informacji zwrotnej, 
szczególnie o poprawności wykonanej pracy. W przypadku dłuższych 
wypowiedzi pisemnych lub sprawdzianów i kartkówek przeprowadzanych 
z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej, ocenia je zgodnie ze Statutem 
Szkoły. 

3.10. Tłumaczy, omawia i ćwiczy z uczniami nowe treści i umiejętności. 

3.11. Dostosowuje program oraz narzędzia, metody i formy pracy, które zamierza 
stosować w zdalnym nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów 
(w tym, ze SPE) oraz swoich możliwości udzielania informacji zwrotnej na 
bieżąco.  

3.12. Zadając pracę określa termin i formę przekazu pracy do sprawdzenia oraz 
przewidywany sposób i kryteria jej oceny.  

3.13. Monitoruje postępy uczniów w nauce zdalnej. 

3.14. W przypadku nieodesłania pracy przez ucznia, przed wystawieniem oceny 
niedostatecznej, ustala przyczyny, np. poprzez kontakt z rodzicami lub 
z wychowawcą (każdy przypadek traktuje indywidualnie). 

3.15. Przechowuje w ramach aplikacji TEAMS wszystkie prace uczniów, które zostały 
przesłane do oceny. 

3.16. Organizując nauczanie zdalne w ramach przydzielonych zespołów klasowych, 
przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno ucznia, jak 
i nauczyciela. 

4.  Pedagog i psycholog szkolny. 

4.1. W czasie trwania epidemii udziela wsparcia pedagogiczno-psychologicznego 
uczniom i rodzicom. 

4.2. Jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym 
harmonogramem (forma i godziny kontaktu dostępne są na stronie 
internetowej szkoły). 

4.3. Na stronie internetowej szkoły na bieżąco zamieszcza porady dla uczniów 
i rodziców. 

4.4. Organizuje konsultacje w formie dogodnej dla uczniów i rodziców, 

4.5. Dostarcza informacji o możliwych konsultacjach ze specjalistami. 

4.6. Świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie trwania 
sytuacji kryzysowej, w szczególności: 

a. otocza opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie 
występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią; 

b. inicjuje i prowadzi działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 
w uzgodnieniu z dyrektorem; 

c. minimalizuje negatywne skutki zachowań uczniów pojawiające się 
w wyniku realizowania nauczania zdalnego; 
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d. otocza opieką i udziela wsparcia uczniom, którzy mają trudności 
z adaptacją do nauczania zdalnego; 

e. udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 
odpowiednich do nauczania zdalnego. 

4.7.  Wspomaga nauczycieli i wychowawców w diagnozowaniu możliwości 
psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego, w tym uczniów 
objętych nauczaniem indywidualnym i ze SPE. 

5. Uczeń. 

5.1. Odbiera informacje i materiały przekazywane poprzez dziennik elektroniczny 
Librus i aplikację TEAMS zgodnie z planem zajęć.  

5.2. Pracuje systematycznie, obowiązkowo odsyła w terminie zadane prace, 
w formie ustalonej przez nauczyciela i wykonane samodzielnie.  

5.3. Jeżeli nie może z niezależnych od siebie przyczyn uczestniczyć w lekcji on-line, 
informuje o tym nauczyciela. Przed następnymi zajęciami uzupełnia zaległości. 

5.4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłasza 
nauczycielom lub wychowawcy.  

5.5. Na bieżąco zgłasza wychowawcy wszelkie trudności techniczne. Informacje te 
są weryfikowane przez wychowawcę lub psychologa/pedagoga szkolnego 
poprzez kontakt z rodzicem ucznia. 

5.6. W czasie prowadzenia nauczania zdalnego przestrzega zasad netykiety oraz 
zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. 

5.7. Nie udostępnia loginu i hasła do swojego konta na platformie edukacyjnej. 

5.8. Nie nagrywa, nie gromadzi, nie przesyła innym materiałów związanych 
z lekcjami prowadzonymi zdalnie – narusza to prawo ochrony danych 
osobowych. 

5.9. Nie ujawnia adresów poczty elektronicznej, danych osobowych 
i teleadresowych innych osób ani innych danych i wiadomości z zakresu ich 
życia prywatnego. 

5.10. Odpowiadając lub odpisując na wiadomości, dba o poprawność i czystość języka 
swoich wypowiedzi; stosuje zasady ortografii i interpunkcji. 

5.11. Nie umieszcza na platformie edukacyjnej: 

a. treści sprzecznych z prawem, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub 
wyznaniową; 

b. treści naruszających zasady współżycia społecznego, w szczególności 
obrażających, poniżających, piętnujących i ośmieszających; 

c. treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, niewłaściwych społecznie, 
będących (lub mogących skutkować) pomówieniami czy prowokujących do 
wywołania kłótni; 

d. treści propagujących alkohol, tytoń, środki odurzające i narkotyki; 

e. treści zawierających dane osobowe, adresowe, teleadresowe; 
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f. treści będących spamem; 

g. treści reklamowych. 

5.12. Przed lekcjami on-line:  

a. informuje inne osoby przebywające w domu o rozpoczęciu lekcji; 

b. dba o estetykę pokoju;  

c. ubiera się schludnie;  

d. przygotowuje miejsce zdalnej nauki, by kamery nie rejestrowały aktywności 
innych domowników czy też części mieszkania, które nie powinny być 
upublicznione; 

e. sprawdza działanie kamery i mikrofonu. 

5.13. Na lekcje on-line prowadzone w aplikacji TEAMS: 

a.  zgłasza się zgodnie z planem zajęć; 

b. na polecenie nauczyciela włącza kamerę i mikrofon; 

c. przygotowuje zeszyt przedmiotowy i podręcznik z danego przedmiotu oraz 
inne materiały wymagane przez nauczyciela; 

d. jest przygotowany do zajęć z trzech ostatnich tematów; 

e. traktuje lekcję on-line tak, jak lekcję w szkole - nie spożywa posiłków 
i napojów w trakcie zajęć, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, bierze 
aktywny udział w zajęciach; 

f. wycisza mikrofon i włącza tylko w przypadku udzielenia mu głosu przez 
nauczyciela, chęć odpowiedzi sygnalizuje przez tzw. podniesienie ręki, 
dostępne w komunikatorze aplikacji TEAMS;  

g. nie udostępnia zawartości swojego ekranu bez zgody nauczyciela;  

h. wykonuje polecenia nauczyciela dotyczące realizowanego tematu zajęć. 

6. Rodzic/opiekun prawny.  

6.1. Zachęca dziecko do samodzielnej pracy.  

6.2. Zapoznaje się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia 
jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego. 

6.3. Kontaktuje się z wychowawcą i nauczycielami, korzysta regularnie z dziennika 
elektronicznego Librus, sprawdza stronę internetową szkoły, zapoznaje się na 
bieżąco z zamieszczonymi informacjami.  

6.4. Zgłasza wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły ewentualne uwagi 
dotyczące organizacji i realizacji zajęć prowadzonych w formie zdalnej.  

6.5. Niezwłocznie zgłasza wychowawcy trudności techniczne utrudniające lub 
uniemożliwiające udział dziecka w zajęciach zdalnych.  

6.6. Usprawiedliwia u wychowawcy, poprzez dziennik elektroniczny Librus, 
nieobecności ucznia na zajęciach w terminach ustalonych w Statucie Szkoły. 

6.7. Wspiera (ale nie wyręcza) dziecka w wykonywaniu zadanych prac. 



 

 Zasady funkcjonowania ZSE nr 1 w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 10  

IV. Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego. 

1. Postanowienia ogólne.  

1.1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów zostały 
ujęte w Statucie Szkoły i pozostają aktualne. 

1.2. Celem oceniania podczas kształcenia na odległość jest również: 

a. mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy; 

b. docenianie staranności w wykonywaniu zadań i pokonywaniu napotykanych 
trudności;  

c. podawanie kryteriów sukcesu do każdego zadania; 

d. umożliwienie poprawienia każdej otrzymanej oceny; 

e. uwzględnianie możliwości psychofizycznych i organizacyjno-technicznych 
uczniów. 

1.3. Zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub 
przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia. 

2. Zasady oceniania sposób monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy i umiejętności 
ucznia w nauce zdalnej. 

2.1. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej. 

2.2. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, 
które zadanie będzie podlegało ocenie. 

2.3. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą 
testów, quizów, poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole 
platformie edukacyjnej lub w postaci samodzielnej, udokumentowanej 
w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji 
informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego 
komunikowaniu. 

2.4. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, 
prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej, lub 
poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej np. 
w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.  

2.5. Brak wykonania przez ucznia w/w zadań w terminie i formie wskazanej przez 
nauczyciela, przy równoczesnym braku podania nauczycielowi 
usprawiedliwionej przyczyny, jest równoznaczny z otrzymaniem bieżącej oceny 
niedostatecznej. 

2.6. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów i przechowuje 
je do wglądu na platformie Office365 (aplikacji TEAMS).  

2.7. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają 
ocenie. Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem. 
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2.8. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania 
wykonywane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym 
przez nauczyciela. Zasady poprawy oceny, w tym oceny z testu sprawdzającego, 
powinny być zgodne z zapisami w Statucie Szkoły. 

2.9. Nauczyciel może przygotować na ustalonych nośnikach przekazu test 
sprawdzający, za który uczeń otrzyma ocenę. 

2.10. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna 
być umieszczana odpowiednio wcześniej w dzienniku elektronicznym Librus, 
zgodnie ze Statutem Szkoły.  

2.11. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, 
sprawdzian), jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, 
ustalonym przez nauczyciela. 

2.12. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w dzienniku 
elektronicznym Librus.  

3. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość. 

3.1. Informację o postępach ucznia w nauce nauczyciele umieszczają w dzienniku 
elektronicznym Librus wpisując oceny standardowe i kształtujące. 

3.2. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich 
możliwości psychofizyczne i informatyczne do rozwiązywania określonych 
zadań w wersji elektronicznej. 

3.3. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki 
związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

3.4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 
zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do 
Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny 
sposób. 

3.5. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 
zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, 
nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

3.6. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom 
jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę 
zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych 
i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania 
do możliwości psychofizycznych ucznia. 

3.7. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane 
zadania, w szczególności za: 

a. pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, 
nagranie itp.); 

b. wypracowanie; 

c. udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum; 

d. inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp.; 
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e. rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp.; 

f. wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela; 

g. odpowiedź ustną. 

3.8. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany 
ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy 
przez ucznia. 

3.9. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych 
wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych powinno zostać wykonane. 

3.10. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin 
wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, 
jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy. 

3.11. Zachowanie uczniów w czasie zdalnego nauczania podlega ocenie, zgodnie 
z kryteriami określonymi w Statucie Szkoły. 

4. Zasady klasyfikacji uczniów.  

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

4.2. O zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną oceną zachowania 
wychowawca klasy informuje rodziców/prawnych opiekunów drogą 
elektroniczną poprzez dziennik elektroniczny Librus. 

4.3. Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu uwzględnia się: 

a. oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej; 

b. oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu. 

4.4. Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania uwzględnia się:  

a. systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, 
przy czym poprzez potwierdzenie spełnienia obowiązku szkolnego rozumie 
się w tym przypadku logowanie się na kontach wskazanych przez nauczyciela 
lub dyrektora oraz wymianę z nauczycielem informacji dotyczących sposobu 
wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela, 

b. samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela, 
w szczególności nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich 
niesamodzielne wykonanie przez ucznia, 

c. aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. 

4.5. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię pozostałych 
nauczycieli, kolegów z klasy oraz samooceny ucznia. 
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4.6. Jeżeli rodzic lub pełnoletni uczeń uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 
z prawem i procedurą, ma prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji zgłosić 
swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie elektronicznej poprzez 
dziennik elektroniczny Librus. 

4.7. Pozostałe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania regulują 
dotychczasowe zapisy Statutu Szkoły.  

5. Uzyskiwanie oceny wyższej niż przewidywana 

5.1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny składa 
podanie drogą elektroniczną przez dziennik elektroniczny Librus do 
wychowawcy klasy nie później niż pięć dni przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

5.2. Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz zachowania, zgodnie z zapisami 
Statutu Szkoły. 

6. Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy oraz sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia. 

6.1.  Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy oraz sprawdzian wiedzy i umiejętności 
ucznia w czasie nauczania zdalnego przeprowadza się w sytuacjach określonych 
w dotychczas obowiązujących aktach prawnych.  

6.2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica/pełnoletniego 
ucznia. Wniosek powinien być przesłany przez dziennik elektroniczny Librus.  

6.3. Dyrektor szkoły w korespondencji elektronicznej przez dziennik elektroniczny 
Librus uzgadnia datę i godzinę egzaminu/sprawdzianu i potwierdza fakt 
przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia/ pełnoletniego ucznia. 

6.4. Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, 
jakiej dotyczy egzamin/sprawdzian, a następnie przesyła ją drogą elektroniczną 
rodzicom/pełnoletniemu uczniowi. 

6.5. Egzamin/sprawdzian jest przeprowadzany za pomocą narzędzi do edukacji 
zdalnej, które pozwalają na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia. Powinien 
on odbywać się metodą pracy synchronicznej, przy czym: 

a. część pisemną egzaminu przeprowadza się w formie testu rozwiązywanego 
on-line; 

b. formę praktyczną  egzaminu zastępuje się opisem wykonywanych czynności; 

c. wydruk testu, a w przypadku formy praktycznej egzaminu, wydruk opisu 
wykonywanych czynności dołącza się do protokołu przeprowadzanego 
egzaminu. 

6.6. Narzędzia oraz tryb ich wykorzystania przez ucznia w czasie egzaminu muszą 
zostać uzgodnione z rodzicami i uczniem na minimum 7 dni przed egzaminem. 

6.7. Zadania rozwiązywane elektronicznie należy wydrukować. Stanowią one 
załącznik do arkusza ocen ucznia, jak również podlegają archiwizacji 
elektronicznej. 
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6.8. W sytuacjach szczególnych, gdy uczniowie nie posiadają narzędzi 
informatycznych i dostępu do sieci egzamin może być przeprowadzony 
w formie zadań drukowanych, które przesyła się drogą pocztową. Egzamin 
może odbyć się także na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich 
środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP. 

6.9. W przypadku braku możliwości przystąpienia przez ucznia do egzaminu 
ze względu na stan zdrowia rodzic informuje o tym dyrektora szkoły. 

6.10. Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

6.11. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

6.12. Z egzaminu sporządza się protokół. 

6.13. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 
przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 
ucznia. 

6.14. Informację o ustalonej ocenie przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie 
uczniowi i rodzicom przez dziennik elektroniczny Librus. 

6.15. W czasie egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiedzy i umiejętności 
ucznia, w pomieszczeniu, w którym uczeń zdaje egzamin nie powinien 
przebywać nikt oprócz ucznia, a w czasie egzaminu klasyfikacyjnego 
w pomieszczeniu, w którym uczeń zdaje egzamin mogą być obecni – 
w charakterze obserwatorów – wyłącznie rodzice ucznia. 

7. Informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce. 

7.1. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce, redagując informację zwrotną 
o otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z uczniem lub po jej zakończeniu. 
Informację tę przekazuje drogą elektroniczną. 

7.2. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica drogą elektroniczną przyjętą w szkole 
o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy 
i umiejętności wynikających ze specyfiki nauczania na odległość. 

V. REALIZACJA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. 

1. Kształcenie zawodowe. 

1.1. W okresie od 30 listopada br. zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi 
się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,  z wyjątkiem 
części zajęć praktycznych dla klas w zawodach: technik elektronik, technik 
automatyk, technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej, elektryk i elektronik, które będą odbywać się w szkole, w małych 
grupach, w wymiarze nie przekraczającym 10 godzin tygodniowo.  

1.2. W zajęciach prowadzonych zdalnie nauczyciel: 
a. wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe do wykonywania 

zadań z zakresu kształcenia w zawodzie;  
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b. przesyła zadania i filmy instruktażowe;  
c. prowadzi instruktaż w formie wideokonferencji w czasie rzeczywistym;  
d. wykorzystuje branżowe kursy on-line, webinaria prowadzone przez firmy 

patronackie w nauczaniu zawodowym. 

2. Praktyki zawodowe.  

2.1. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego 
ograniczenia realizowane są zdalnie. 

2.2. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły praktyki zawodowe uczniów 
techników mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy uczeń: 

a. posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania 
w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1057), których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk 
zawodowych; 

b. zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy w ramach 
regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), którego zakres i wymiar można 
zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych; 

c. realizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, 
we współpracy z pracodawcą lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa. 

2.3. Pracodawca przyjmujący uczniów na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe lub 
staże uczniowskie zapewnia prowadzenie tych zajęć, praktyk i staży, 
z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów 
pracy. 

2.4. Realizacja praktyk zawodowych w formie projektu edukacyjnego we współpracy 
z pracodawcami – zespołowe, planowe działanie uczniów, pod kierunkiem 
opiekuna zespołu, którego jest wytworzenie produktu końcowego lub 
rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod, form oraz 
środków. W trakcie realizacji uczniowie na bieżąco zdają relację z przydzielonych 
zadań w zespole. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego uwzględnia specyfikę 
rzeczywistych zadań w firmach danej branży oraz jest zgodny z podstawą 
programową kształcenia w danym zawodzie. 

 

 


