
 

Przygotowanie szkoły do nauczania przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość 

 

Każdy uczeń i nauczyciel posiadają swój login w Teams. Teams to narzędzie, z którego szkoła 

lub oddział klasowy będą korzystać w przypadku przejścia na nauczanie zdalne. Każdy 

wychowawca połączył się z uczniami swojej klasy poprzez Teams, aby sprawdzić, czy uczniowie 

są przygotowani do nauczania zdalnego i posiadają potrzebny sprzęt do nauki. 

W przypadku jakichkolwiek problemów z połączeniem lub sprzętem, zwłaszcza wśród uczniów 

klas I-ych,  uczniowie lub ich rodzice są proszeni o kontakt z sekretariatem szkoły. 

Zapisy Statutu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach traktujące 

o szczególnych rozwiązaniach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły: 

 

Wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły  

 

1. Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły wprowadza w sytuacji wystąpienia  

określonego zagrożenia minister właściwy ds. oświaty, organ prowadzący szkołę lub dyrektor  

szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii państwowego  

powiatowego inspektora sanitarnego, na mocy stosownych przepisów i uprawnień.  

2. W sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w zależności od stopnia  

zagrożenia i na mocy decyzji uprawnionych organów, w szkole może być prowadzone:  

1) nauczanie stacjonarne – realizowane w szkole,  

2) nauczanie zdalne – realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  

odległość,  

3) nauczanie hybrydowe (mieszane) – łączące na określonych zasadach sposoby wymienione  

w punktach 1 i 2.  

3. Celem wprowadzenia w szkole nauczania zdalnego lub hybrydowego jest zapewnienie  

w miarę możliwości jak najbardziej optymalnych warunków do podtrzymania realizacji  

podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie,  

w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.  

4. Wszelkie decyzje w kwestii organizacji realizacji zadań szkoły w czasie ograniczenia jej  

funkcjonowania podejmuje dyrektor szkoły.  

 

 

Zadania dyrektora w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły  

 

W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły dyrektor odpowiada za organizację realizacji  

jej zadań, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego  

sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności:  

1) ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej,  



oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami  

prowadzącymi zajęcia;  

2) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne  

wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć;  

3) określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych  

technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w pkt 2;  

4) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć,  

z których uczniowie mogą korzystać;  

5) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania  

oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw;  

6) ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną, potrzebę modyfikacji w trakcie roku  

szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby,  

modyfikuje ten program;  

7) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć  

wynikających z ramowych planów nauczania dla szkół ponadpodstawowych do zrealizowania  

w poszczególnych oddziałach klas (semestrach) oraz tygodniowy zakres treści nauczania  

z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:  

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego  

w ciągu dnia,  

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,  

f) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć;  

8) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na  

zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach  

edukacyjnych;  

9) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem  

prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;  

10) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz  

sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub  

rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;  

11) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu  

poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności, a także warunki i sposób  

ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku  

wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, jak również warunki i sposób zaliczania  

zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;  

12) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji  

zadań szkoły;  

13) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami.  

 



 

Zadania nauczycieli, wychowawców oraz Rady Pedagogicznej w okresie  czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły  

 

1. W sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciele realizują zadania  

dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.  

2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą odbywać się online przy użyciu platformy MS  

Teams. Za ich organizację oraz koordynację odpowiada dyrektor.  

3. Podczas posiedzeń online Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały niezbędne do  

prawidłowego przebiegu procesu edukacji i wydawać opinie na mocy przysługujących jej  

kompetencji.  

4. Członkowie Rady Pedagogicznej głosują online poprzez  

wypełnienie specjalnie przygotowanej ankiety elektronicznej bądź poprzez odpowiedź ustną  

lub pisemną przesłaną w określonej formie do dyrektora szkoły.  

5. Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za monitorowanie pracy całego zespołu  

klasowego.  

W tym celu zobowiązany jest on do utrzymywania ścisłego kontaktu z uczniami, ich  

rodzicami, nauczycielami uczącymi w jego klasie i dyrekcją szkoły oraz pełnienia funkcji  

pośrednika w przekazywaniu im niezbędnych informacji.  

 

 

Organizacja lekcji w ramach nauczania zdalnego  

 

1. Nauczanie zdalne odbywa się przy użyciu platformy internetowej MS Teams  

z wykorzystaniem:  

1) obowiązkowych podręczników, zeszytów, kart pracy, tablic wzorów itp.  

2) innych materiałów przygotowanych bądź wskazanych przez nauczyciela,  

3) zaangażowania uczniów – ukierunkowanego przez nauczyciela, potwierdzającego  

zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającego podstawę do oceny ich pracy.  

2. Za organizację lekcji online na platformie MS Teams odpowiedzialny jest nauczyciel.  

Zabronione jest zapraszanie i dołączanie do spotkania innych osób bez jego wiedzy i zgody,  

emitowanie niepożądanych materiałów, a także blokowanie czy usuwanie właściwych  

uczestników spotkania.  

3. W sytuacji nauczania zdalnego oficjalna komunikacja pomiędzy uczniami, nauczycielami,  

rodzicami i dyrekcją szkoły odbywa się przy użyciu dziennika elektronicznego Vulcan oraz  

platformy MS Teams. Uczeń ma obowiązek regularnie odczytywać wiadomości od  

nauczycieli i dyrekcji szkoły zamieszczane na tych platformach.  

4. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wykorzystać inną platformę edukacyjną  

niż MS Teams, wskazać inne narzędzie pracy zdalnej lub poprosić o dostarczenie  

wykonanych przez ucznia prac w inne miejsce (adres mailowy, Messenger, WhatsApp, Skype  

itp.).  

5. Uczniowie zobowiązani są do posiadania mikrofonów oraz w miarę możliwości kamerek  



internetowych i włączania ich w czasie lekcji online na prośbę nauczyciela – zwłaszcza przy  

odpowiedzi ustnej oraz podczas sprawdzianów.  

6. W czasie odpowiedzi czy sprawdzianu na prośbę nauczyciela uczeń powinien udostępnić  

ekran swojego komputera w całości (żeby było widać, czy nie korzysta z innych otwartych  

równolegle aplikacji).  

7. W czasie lekcji online uczeń powinien mieć podręcznik oraz inne wymagane przyrządy  

i materiały, tak samo jak na lekcji w szkole (tego rodzaju przygotowanie do zajęć może  

podlegać ocenie).  

8. W miarę możliwości lekcje w ramach nauczania zdalnego organizowane są tak, żeby  

uczniowie mogli wcześniej przygotować się do odpowiedzi, realizując zadaną część  

materiału, i wypowiedzieć się w czasie zajęć. Nauczyciel może podzielić pracę pomiędzy  

mniejsze zespoły i następnie weryfikować sposób opracowania materiału (tego rodzaju  

aktywność może podlegać ocenie).  

9. Zabronione jest nagrywanie lekcji online i jej rozpowszechnianie bez zgody nauczyciela.  

 

Kontrola frekwencji podczas nauczania zdalnego  

 

1. Obecność uczniów na zajęciach online, podobnie jak na zajęciach stacjonarnych w szkole,  

jest obowiązkowa i podlega kontroli.  

2. Frekwencja może być sprawdzana w różnych momentach lekcji online, w razie potrzeby  

nawet kilkukrotnie, przy użyciu różnych metod, np.:  

1) przez „podniesienie łapki” w danym momencie (funkcja aplikacji MS Teams),  

2) przez wpisanie w danym momencie na czacie słowa „obecny”, „jestem” itp.,  

3) przez bieżącą obserwację listy osób uczestniczących w spotkaniu online,  

4) przez użycie funkcji sprawdzenia frekwencji w MS Teams (potwierdzenie zalogowania  

się).  

3. Stwierdzenie nieobecności ucznia na lekcji online lub jej części skutkuje wpisaniem mu  

nieobecności nieusprawiedliwionej na tej lekcji do dziennika elektronicznego.  

 

Zasady oceniania podczas nauczania zdalnego  

 

1. Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego stosuje się również podczas nauczania  

przy pomocy metod i technik na odległość, tj. nauczania zdalnego. 

 

 


