
Zasady organizacji zdalnego nauczania 
w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida 

w Stalowej Woli 

1. W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty - zajęcia 

w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 

listopada 2020r. będą organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 

 

2. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek realizacji podstawy programowej  wszystkich 

przedmiotów w trybie zdalnym. 

 

3. Podstawowym narzędziem komunikacji i konsultacji uczniów i rodziców z nauczycielami 

jest e-dziennik oraz platforma edukacyjna Office 365. Zaleca się, aby dostęp  

do e-dziennika był odrębny dla ucznia i rodzica – nie wspólny (ewentualny kontakt w tej 

sprawie z wychowawcą klasy). 

 

4. Lekcje realizowane są zgodnie z dotychczasowym planem zajęć, z wykorzystaniem 

aplikacji Microsoft Teams. W związku ze specyfiką zdalnego nauczania dopuszcza się 

pewną elastyczność dotyczącą czasu trwania lekcji on-line (od 30 do 60 min.). 

 

5. Zasady komunikacji z uczniami podczas lekcji oraz dobór źródeł i materiałów określa 

nauczyciel, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. 

 

6. Dokumentowanie zajęć i ocena pracy uczniów odbywa się przez e-dziennik. 

Potwierdzenie aktywności ucznia (odbiór wiadomości, materiałów, odesłanie gotowych 

prac) oznacza się indeksem „zn” (zdalne nauczanie) w module frekwencja. 

 

7. Brak aktywności ucznia w trakcie zdalnego nauczania oznacza się indeksem „nzn”. 

Jeśli wynika z sytuacji losowych, rodzic usprawiedliwia zgodnie z dotychczasowymi 

zasadami.  

 

8. Praca ucznia może być wykonywana w dogodnym dla niego terminie, 

nieprzekraczającym ram czasowych wyznaczonych przez nauczyciela. Podlega ona 

monitorowaniu poprzez weryfikację postępów, wiedzy i umiejętności. 

 

9. W związku z ograniczeniami wynikającymi ze specyfiki zdalnego nauczania dopuszcza 

się możliwość dokonywania przez nauczyciela zmian w programie nauczania 

w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 

10. Realizacji w postaci zdalnego nauczania podlegają również: nauczanie indywidualne, 

zintegrowana ścieżka kształcenia, zajęcia rewalidacyjne i wspieranie ucznia przez 

nauczyciela wspomagającego. 

 

11. W razie problemów z dostępem ucznia do komputera/Internetu rodzic zgłasza ten fakt  

wychowawcy klasy (telefonicznie lub przez e-dziennik). W takim przypadku możliwa 

jest nauka ucznia z wykorzystaniem sprzętu szkolnego wypożyczonego do domu lub 

w szkole w wyznaczonym miejscu. 



12.  W czasie lekcji, sprawdzianów, prac klasowych i odpowiedzi ustnych uczeń jest 

zobowiązany do posiadania sprawnego mikrofonu w celu aktywnego udziału 

w zajęciach. Zalecane jest również posiadanie kamery, włączanej przez ucznia 

na polecenie nauczyciela. 

13. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki 

związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

14. Jeżeli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu 

lub ze względu na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić 

uczniowi wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

 

 

Marek Czopor 

Dyrektor szkoły 


