
 

 Zasady zdalnego nauczania 

1. Szkoła pracuje na “Office 365” Teams.  Nauczyciele podczas zdalnego nauczania 

prowadzą lekcje on-line i przekazują materiały na Microsoft Teams. 

2. Wychowawca klasy zakłada zespół na tej platformie. 

3. Czas prowadzenia lekcji on-line ustala nauczyciel w zależności od specyfiki 

przedmiotu i ilości godzin w tygodniowym planie nauczania (jednak nie krócej niż  

15 min przy jednej godzinie w tygodniu), uwzględniając zasady bezpiecznego 

korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikacje elektroniczną. 

4. Lekcje on-line są prowadzone wg planu utworzonego na czas zdalnego nauczania.  

5. Podczas trwania lekcji on-line wpisy dokonywane przez uczniów mogą dotyczyć tylko 

tematu lekcji. 

6. Zabrania się umieszczania komentarzy i wpisów oraz podejmowania innych działań, 

które mogą zakłócać przebieg lekcji. 

7. Zabrania się nagrywania wizerunku osób biorących udział w lekcji, rozpowszechniania 

go i udostępniania osobom trzecim. 

8. Zabrania się udostępniania i rozpowszechniania plików, zdjęć, nagrań i innych 

materiałów wykorzystywanych w czasie lekcji osobom trzecim. 

9. Nauczyciel przedmiotu może wprowadzić dodatkowe ustalenia. 

10. Powyższe ustalenia wynikają z obowiązujących przepisów RODO, a złamanie zasad w 

kwestii udostępniania wizerunku i nagrań grozi odpowiedzialnością karną. 

11. Oprócz Microsoft Teams  nauczyciele mogą używać innych platform w zależności od 

potrzeb i specyfiki przedmiotu. 

12. Jeśli uczeń nie ma dostępu do Internetu, jego rodzic/prawny opiekun informuje o tym 

wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi 

potrzebnych materiałów. 

13. Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny pozostają bez zmian. 

14. Poprawa ocen odbywa się zgodnie z dotychczasowymi zasadami. 

15. W przypadku częstej nieobecności ucznia na zajęciach lub trudnościach w odczytaniu 

i terminowym wykonaniu poleconych prac z powodu, np. choroby, kłopotów z łączem 

internetowym bądź innych ważnych powodów, rodzice zobowiązani są do kontaktu z 



wychowawcą lub bezpośrednio z nauczycielem danego przedmiotu, by wspólnie 

ustalić sposoby i terminy oceny pracy ucznia np. przygotowanie kompletu materiałów 

drukowanych, które zostaną odebrane przez rodziców ze szkoły. 

16. Obowiązkiem ucznia jest bycie w stałym kontakcie z nauczycielami przez platformę, 

odbieranie wiadomości, oraz w inny sposób określony z wychowawcą i nauczycielami 

w sytuacjach uniemożliwiających korzystanie z formy elektronicznej.  

17. Odsyłane prace do nauczycieli powinny być czytelne, powinien zawierać: 

a. imię i nazwisko ucznia 

b. klasę i przedmiot 

c. datę i temat pracy. 

18. Podczas zdalnego nauczania informację o postępach w nauce rodzice otrzymują za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty służbowej lub telefonicznie. 

19. Niniejsze zasady mogą ulec modyfikacji, o czym wszyscy zainteresowani zostaną 

powiadomieni.  

 

 


