
DZIAŁ XVII 

 Nauczanie zdalne  

§151. 1. W przypadku zagrożenia epidemicznego lub innych zagrożeń zdrowia uczniów  

i pracowników Dyrektor Zespołu ma prawo dostosowania okresowego organizacji pracy szkoły  

do wytycznych GIS. 

2. Do zadań, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:  

1) rozpoznanie dostępności uczniów i nauczycieli w zakresie dostępu do infrastruktury 

informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających udział uczniów w zdalnym nauczaniu;  

2) wybór, we współpracy z nauczycielami, jednej platformy edukacyjnej, która jest wykorzystywana 

do prowadzenia zdalnego kształcenia; 

 

3) ustalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych w odniesieniu do wybranej 

platformy;  

 

4) ustalanie sposobu dokumentowania realizacji zadań szkoły;  

 

5) ustalanie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz sposób ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia, o którym mowa w §127 - 129  

oraz §132-139 niniejszego Statutu; 

  

6) zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym 

zajęcia oraz przekazywanie informacji o formie i terminach tych konsultacji;  

 

7) zobowiązanie nauczycieli do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji  

w zdalnej edukacji oraz w miarę potrzeb we współpracy z radą rodziców i nauczycielami 

dostosowanie programu wychowawczo-profilaktycznego;  

8) określenie we współpracy z nauczycielami:  

a) dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w zdalnej edukacji,  

b) tygodniowego zakresu treści nauczania na zajęciach wynikających z ramowego planu nauczania 

oraz zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych,  

c) sposobu potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposobu i terminu 

usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych,  

d) sposobu komunikowania się z uczniami i rodzicami,  

e) trybu konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem,  



f) sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności 

uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach;  

7) informowanie zdalnie (na stronie internetowej, poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie  

lub w zwyczajowo przyjęty sposób, niewymagający kontaktów osobistych rodziców uczniów)  

o najważniejszych zmianach trybu pracy szkoły;  

8) koordynowanie współpracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami i uczniami w celu prowadzenia 

efektywnego procesu dydaktycznego i wspierania uczniów. 

§152. 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostki związanego z zagrożeniem epidemicznym 

nauka w szkole jest realizowana na odległość.  

2. W przypadku wystąpienia trudności w organizacji zajęć, Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu  

z organem prowadzącym, określa inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie informowany 

jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.  

3. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada Dyrektor Zespołu. Zadania dyrektora w zakresie 

organizacji zdalnego nauczania określa § 151 Statutu.  

4. Kształcenie na odległość to zajęcia prowadzone przez nauczycieli online (w czasie rzeczywistym), 

indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy też wskazanymi przez nauczyciela  

i według jego wskazówek oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, 

ćwiczeń, lektura).  

5. Dyrektor  przy współpracy z nauczycielami ustala, w jakich godzinach nauczyciela będą pracować 

zdalnie i komunikować się z uczniami.  

6. W przypadku, gdy uczeń nie ma możliwości udziału w zajęciach z przyczyn obiektywnych 

(przebywanie w strefie bez zasięgu Internetu, braku odpowiednich narzędzi do komunikacji zdalnej), 

informuje o tym swojego wychowawcę.  

7. Podczas organizacji kształcenia na odległość dyrektor uwzględnia zasady bezpiecznego korzystania 

przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, uwzględniając przy tym 

zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, 

telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, etap kształcenia uczniów, a także sytuację rodzinną 

uczniów.  

8. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

jest realizowana w formach dostosowanych do możliwości jej sprawowania w formie zdalnej. 

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

przekazywana jest rodzicom i uczniom, a w przypadku zajęć rewalidacyjnych ustalana z rodzicami 

oraz rejestrowana w opracowanym dla ucznia Indywidualnym Programie Edukacyjno-

Terapeutycznym.  

9. Działania w ramach zdalnego nauczania mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:  



1) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych 

wybranych instytucji kultury i urzędów;  

2) zintegrowaną platformę edukacyjną;  

3) dzienniki elektroniczne;  

4) komunikację poprzez pocztę elektroniczną;  

5) lekcje online;  

6) programy telewizji publicznej i audycje radiowe;  

7) zamieszczone na stronie internetowej szkoły informacje i materiały edukacyjne;  

8) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;  

9) dostarczenie wydrukowanych materiałów do ucznia;  

10) inne sposoby wskazane przez dyrektora  w porozumieniu z nauczycielami i przy wsparciu organu 

prowadzącego.  

§153. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, o którym mowa w §151 Statutu, podczas 

którego kształcenie odbywa się na odległość, wychowawca w porozumieniu z rodzicami ustala 

możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym uczniem, a informacje te przekazuje 

wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danym oddziale.  

§154. 1. W sytuacji wprowadzenia w szkole kształcenia na odległość, o którym mowa w §151 

niniejszego Statutu, nauczyciele zobowiązani są do:  

1) współpracy z dyrektorem, innymi nauczycielami, uczniami, rodzicami w zapewnieniu uczniom 

realizacji  potrzeb edukacyjnych z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych;  

2) realizowania tygodniowego zakresu treści nauczania (ustalonego w porozumieniu z dyrektorem) 

przewidzianego w poszczególnych oddziałach, uwzględniając w szczególności:  

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  

c) możliwości psychofizyczne uczniów do 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;  

3) współpracy z dyrektorem i innymi nauczycielami przy ustalaniu przez dyrektora monitorowania 

postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym informowania 

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



4) wskazania dyrektorowi, we współpracy z innymi nauczycielami, źródła i materiałów niezbędnych 

do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie mogą korzystać; 

 5) zapewnienia każdemu uczniowi lub rodzicowi możliwości konsultacji formie i terminach 

ustalonych z dyrektorem;  

6) ustalenia z dyrektorem  i innymi nauczycielami potrzeby modyfikacji szkolnego zestawu 

programów nauczania. 

 2. Każdy z nauczycieli określa sposób weryfikacji obecności ucznia w trakcie lekcji i zapisuje 

odpowiednią adnotację w dzienniku elektronicznym.  

3. Każdy nauczyciel, realizując plan lekcji i podstawę programową na odległość, wpisuje temat lekcji  

w dzienniku elektronicznym.  

4. Nauczyciele, świadomi zagrożeń wynikających z wykorzystywania narzędzi do komunikacji 

internetowej, dokładają wszelkich starań, aby zachować bezpieczeństwo w sieci i ochronę danych 

osobowych uczniów.  

§ 155. 1. Uczniowie szkoły podczas prowadzenia przez szkołę nauczania na odległość (o którym mowa 

w §151 Statutu) są zobowiązani w szczególności do:  

1) samodzielnego (poprzez dziennik elektroniczny) lub z pomocą rodziców nawiązania kontaktu  

z wychowawcą i nauczycielami;  

2) korzystania z dostępnych dla niego narzędzi do kontaktu zdalnego, organizując tym samym naukę 

własną w domu;  

3) obecności na zajęciach prowadzonych zgodnie z planem lekcji w ramach pracy edukacyjnej  

na odległość.  

4) odbioru materiałów przesyłanych przez nauczycieli; 

 5) systematycznej pracy w domu;  

6) zgłaszania nauczycielom wszelkich wątpliwości, co do formy, trybu czy treści nauczania;  

7) przestrzegania bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.  

2. Uczniowie mają obowiązek, oprócz wskazań wynikających z realizacji zajęć, logowania się  

na swoim koncie w dzienniku elektronicznym LIBRUS Synergia codziennie i wykonywania zadań czy 

poleceń tam zawartych.  

3. W razie trudności w wykonywaniu zadania nauczyciele udzielają konsultacji, pozostając  

do dyspozycji uczniów i rodziców według ustalonego harmonogramu.  

4. Uczeń w komunikacji z nauczycielem pamięta o kulturze językowej.  

5. Zakazuje się uczniom nagrywania zajęć i głosu nauczyciela prowadzącego zajęcia online  

i upowszechniania go w Internecie bez jego zgody.  



6. Zabrania się uczniom wykorzystywania komunikatorów internetowych w sposób niezgodny  

z prawem. W szczególności:  

1) nie wolno kopiować wizerunku osób trzecich, nagrywać prac i materiałów nauczyciela  

i pozostałych uczniów, w żadnym wypadku ich udostępniać;  

2) nie wolno posługiwać się fałszywymi danymi, wykorzystywać prac osób trzecich i przedstawiać 

jako swoich (plagiat), wysyłać prac z nie swoich kont internetowych, udostępniać swojego konta 

osobom trzecim;  

3) nie wolno udostępniać osobom trzecim kodów, które przekazują nauczyciele do odpowiednich 

komunikatorów. 

 §156. 1.W ramach kształcenia na odległość, w sytuacji, o której mowa w § 151, rodzice mają 

obowiązek pozostawać w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, korzystać regularnie z dziennika 

elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.  

2. W przypadku braku możliwości odbioru materiałów od nauczycieli ze względów zdrowotnych  

lub z przyczyn technicznych, rodzice ucznia zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie 

wychowawcy za pomocą systemu Librus lub telefonicznie.  

§157. W okresie prowadzenia zdalnego nauczania każdy nauczyciel edukacji przedmiotowej określa  

w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów  

i przekazuje tę informacje drogą elektroniczną uczniom i rodzicom.  

§158. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z sytuacją określoną  

w § 151 nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według 

następujących zasad:  

1) ocenianiu podlega w szczególności aktywność uczniów wykazywana podczas kontaktu  

z nauczycielami;  

2) ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów prace przesłane nauczycielowi w wyznaczonej 

formie i na adres mailowy (praca napisana w edytorze tekstu, zdjęcie, film, skan itp.);  

3) ocenianiu podlegają dodatkowe, zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez 

chętnych uczniów.  

§159. W przypadku prowadzenia zdalnego nauczania ocenione pisemne formy sprawdzania 

wiadomości i umiejętności uczniów, a także wykonane zlecone zadania domowe są oceniane wg skali 

jak w §128 Statutu Szkoły i odsyłane poprzez dziennik elektroniczny /komunikator/ wraz  

z uzasadnieniem na indywidualne konto mailowe ucznia.  

§160. Ocena klasyfikacyjna zachowania w okresie kształcenia na odległość uwzględnia  

w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumianym jako udział i aktywność na zajęciach 

prowadzonych zdalnie, systematyczne wykonywanie zadanych prac, wywiązywanie się z zadań 

zleconych przez nauczycieli;  



2) przestrzeganie zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość, w szczególności 

niezakłócanie zajęć prowadzonych online;  

3) dbałość o piękno mowy ojczystej na zajęciach zdalnych i w komunikacji elektronicznej  

z nauczycielami, kolegami i koleżankami; 

 4) dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez uczestnictwo w kontynuowanych przez szkołę 

zwyczajach i tradycyjnych działaniach szkoły organizowanych na odległość;  

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – przestrzeganie zasad zachowania 

podczas trwającej pandemii w zakresie możliwym do weryfikacji przez nauczycieli, na przykład 

podczas lekcji wychowawczych;  

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią – na przykład przestrzeganie zasad zajęć 

lekcyjnych ustalonych przez szkołę, nieudostępnianie kodów i haseł do lekcji prowadzonych online;  

7) pomoc kolegom w pokonywaniu trudności w posługiwaniu się technologią informatyczną.  

§161. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane w formie posiedzenia stacjonarnego  

w szkole lub w formie zdalnej, przy czym przez obecność w zebraniu zdalnym Rady Pedagogicznej 

należy rozumieć udział w wideokonferencji.  

§162. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły  

i rodzice z zachowaniem obowiązujących procedur wdrożonych na czas zagrożenia epidemicznego.  

§163. Szkoła w przypadku zagrożenia epidemicznego wdraża procedury bezpieczeństwa, 

zmniejszające ryzyko zakażenia się chorobami zakaźnymi. 

 §164. Zasady sprawowania opieki w stanie zagrożenia epidemicznego określają odrębne procedury.  

 

Nowelizację Statutu przez dodanie Działu XVII Zdalne Nauczanie przyjęto uchwałą Rady 

Pedagogicznej w dniu 17 .01.2023 roku. 


