
Zasady zdalnego nauczania w LO Nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

Wprowadzenie 

Formy kształcenia zdalnego dzielimy na synchroniczne, interaktywne (uczniowie i nauczyciel 

pracują w tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) oraz 

asynchroniczne (uczniowie przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy, 

itd.). 

Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć. 

Nauczyciele prowadzący zajęcia będą systematycznie umieszczali w dzienniku elektronicznym 

opisy zadań dla uczniów danej klasy i odpowiadali na pytania uczniów i rodziców/opiekunów 

także za pomocą e-dziennika.  

Działania te będą widoczne w zakładkach: Wiadomości oraz Zadania domowe. 

Uczeń i jego rodzice/opiekunowie odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się  

z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość. 

Zajęcia zdalne odbywają się wg planu lekcji, bez przekraczania godzin zakończenia zajęć. 

Obecność ucznia na zajęciach zdalnych jest obowiązkowa i będzie odnotowywana  

w dzienniku. 

 

Nauczyciele 

Nauczyciel w ramach zajęć zdalnych może zorganizować lekcję on-line w formie 

wideokonferencji lub audiokonferencji. Trwa ona maksymalnie 40 minut. Rekomendowanymi 

platformami do przeprowadzenia lekcji on-line w formie wideokonferencji  

lub audiokonferencji są: Zoom i Microsoft Teams. 

Nauczyciel będzie zlecał uczniom zadania do wykonania w takich formach, jak: 

• klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zbioru zadań, 

• tekstowy opis zadania do wykonania, 

• link do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki  

i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy), 

• załącznik zawierający materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne, itp. 

Nauczyciel ustala każdorazowo formy i terminy oddawania zadań domowych. 

Na zakończenie lekcji nauczyciel informuje uczniów, w jakiej formie prowadzona będzie 

kolejna lekcja. 



Uczniowie 

Uczeń systematycznie, zgodnie z planem lekcji sprawdza wiadomości w dzienniku 

elektronicznym. 

Uczeń w czasie lekcji on-line włącza kamerę na prośbę nauczyciela. 

Uczeń opisuje swój profil pełnym imieniem i nazwiskiem oraz opatruje go własnym, aktualnym 

wizerunkiem. 

Trudności techniczne w zdalnym nauczaniu uczeń zgłasza wychowawcy. 

 

Rodzice/Opiekunowie 

Podstawową formą kontaktu rodziców/opiekunów ucznia z nauczycielami pozostaje moduł 

Wiadomości w dzienniku elektronicznym. 

O nieobecności ucznia na zajęciach zdalnych rodzice/opiekunowie informują na bieżąco 

nauczyciela przedmiotu oraz usprawiedliwiają nieobecność u wychowawcy. 

Jeśli zaplanowane w planie pracy szkoły spotkanie z rodzicami uczniów wypadnie w czasie 

nauki zdalnej, to przeprowadzone będzie zdalnie. 

 

Ocenianie 

W czasie nauczania zdalnego obowiązują wszystkie zapisy o ocenianiu zawarte w statucie 

szkoły i przedmiotowych systemach oceniania, z tą różnicą, że monitorowanie wiedzy  

i umiejętności odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 


