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REGULAMIN REALIZACJI ZADAŃ Z WYKORZYSTANIEM 

METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 
w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu  

 

W czasie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Łączności związanego z zagrożeniem 
epidemiologicznym zadania dydaktyczno – wychowawcze są realizowane na odległość. 

I. Tryb i sposoby realizacji zadań 

1. Zadania  realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wg trybu: 
1.1. Zadania wychowawcze oraz porady i konsultacje odbywają się w trybie on-line poprzez panel 

wiadomości w mobidzienniku oraz inne wskazane przez nauczyciela komunikatory. 
1.1.1. Nauczyciel, a w szczególności wychowawca, asystent wychowawcy, pedagog, 

psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel bibliotekarz i inni specjaliści są  
zobowiązani do powiadomienia uczniów i rodziców o godzinach w których  świadczą 
pracę w zakresie zadań wychowawczych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Przyjmuje się że praca ww. nauczycieli odbywa się w godzinach określonych planem 
lekcji z 25.03.2020r. oraz planowymi godzinami konsultacji. W sytuacjach 
szczególnych nauczyciel może ustalić inne godziny komunikacji z uczniami. 

1.2. Zadania dydaktyczne oraz porady i konsultacje odbywają się  z wykorzystaniem metod i 
technik nauczania na odległość (zajęcia e-learningowe) i mogą być realizowane wg 
następujących sposobów: 
1) Lekcji on-line w czasie rzeczywistym, 
2) Webinarów, 
3) Pełnych kursów e-learningowych, na wskazanej przez nauczyciela, całkowicie 

bezpłatnej, platformie edukacyjnej, 
4) Fragmentów kursów e-learningowych przygotowanych przez nauczyciela, lub 

udostępnionych przez niego z pełnym zachowaniem praw autorskich,  
5) Materiałów i narzędzi e-learningowych przygotowanych przez nauczyciela, lub 

udostępnionych przez niego z pełnym zachowaniem praw autorskich,  
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6) Zadań do wykonania przygotowanych przez nauczyciela, lub udostępnionych przez 
niego z pełnym zachowaniem praw autorskich.  

1.2.1. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne komunikuje się  z uczniami poprzez 
panel w wiadomości w mobidzienniku i tam ustala sposób realizacji zadań na jedną 
lub wiele jednostek lekcyjnych, nie więcej jednak niż na jeden tydzień. 

1.2.2. Rekomendowane źródła i  materiały niezbędne do realizacji zajęć z których 
nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą korzystać, znajdują się w następujących 
lokalizacjach: Zintegrowana Platforma Edukacyjna - Epodreczniki.pl; Portal wiedzy 
dla nauczycieli; Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej; Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”; Portal lektury.gov.pl; 
Strona Centrum Nauki Kopernik; Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny 
Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN;  Przystanek historia; Strona Krajowego 
Biura Programu eTwinning; Serwis Ninateka; Biblioteka Cyfrowa Polona; Biblioteka 
Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji; Serwis Telewizji Polskiej, Platforma Naukowa 
Telewizji PionierTV; Classroom.pionier.net.pl. Nauczyciele mogą także korzystać z 
innych materiałów określonych w szczególności w § 2 Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej  z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

1.2.3. Nauczyciel winien zasadniczo komunikować się z uczniami danej klasy wg planu 
zajęć obowiązującego w dniu 25.03.2020 r. Wszelkie zmiany w tym zakresie należy 
uzgadniać ze wszystkimi członkami klasy lub grupy. 

1.2.4. Nauczyciel winien być dostępny dla uczniów on-line w godzinach swoich zajęć 
dydaktycznych wg planu zajęć obowiązującego w dniu 25.03.2020 r. Dostępność on-
line oznacza obowiązek odpowiadania, jeżeli to możliwe, w czasie rzeczywistym na 
pytania i rozwiązywanie problemów uczniów, z zachowaniem właściwego porządku. 
Dostępność może odbywać się poprzez panel mobidziennika lub inną platformę i 
kanał komunikacyjny, o ile są one bezpłatne, nie obwarowane innymi szczególnymi 
warunkami korzystania oraz zostały uczniom wyraźnie wskazane.   

1.2.5. Nauczyciel może na bieżąco modyfikować program nauczania przedmiotu, w taki 
sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach programowo 
wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, jeżeli 
dotychczas nabyte przez uczniów wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część 
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kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik lub 
innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach programowo 
wyższych w następnych latach szkolnych. 

2. Uczeń ma obowiązek  odczytywać wiadomości od nauczyciela i być gotowy do wykonywania 
zadań zgodnie z obowiązującym go planem w dniu 25.03.2020 r.  
2.1. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach on-line, jeżeli zostały zaplanowane przez 

nauczyciela.  
2.2. Uczeń ma obowiązek wywiązywania się z obowiązków określonych przez nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 
2.3. Uczeń może być oceniony za swoje zaangażowanie w kształcenie na odległość z danego 

przedmiotu w zakresie formy „aktywność”. 
2.4. Wszelkie problemy sprzętowe i komunikacyjne uczeń winien zgłaszać nauczycielowi 

prowadzącemu poprzez panel w mobidzienniku.  
 

II. Bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli 
1. W czasie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Łączności związanego z zagrożeniem 

epidemiologicznym przebywanie uczniów na terenie szkoły jest zabronione 
2. Nauczyciele  mogą przebywać na terenie szkoły w ograniczonym zakresie, tylko za zgodą 

Dyrektora Szkoły 
3. Nauczyciele w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły mogą korzystać z zasobów sprzętowych szkoły, 

w jej siedzibie lub poza nią, jeżeli jest  to niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno –
wychowawczych.  

4. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach /grupach/ z 
danego przedmiotu nie może przekraczać zakresu zaplanowanego w szkolnym planie nauczania 
dla danego oddziału /grupy/ na danym etapie kształcenia. 

5. Nauczyciel planując zadania dla uczniów  winien uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów 
do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie przemienne 
kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, a także ograniczenia wynikające 
ze specyfiki poszczególnych zajęć oraz sytuację rodzinną ucznia.  

6. Zadania do samodzielnej pracy dla uczniów nie mogą zagrażać w żaden sposób ich 
bezpieczeństwu. Zadania z wychowanie fizycznego winny obejmować wyłącznie najprostsze 
formy ruchu możliwe do bezpiecznego wykonania bez asekuracji i specjalistycznego doradztwa.  
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7. Wychowawca klasy oraz jego asystent winni na bieżąco monitorować sytuację dydaktyczno – 
wychowawczą swoich uczniów i w razie potrzeby udzielać im pomocy, a także, gdy sytuacja tego 
wymaga  zwracać się o pomoc do pedagoga i psychologa szkolnego, a także informować o 
nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa psychofizycznego uczniów Dyrektora Szkoły. 

8. Pedagog i psycholog szkolny winni pozostawać na bieżąco w kontakcie z wychowawcami, 
rodzicami i uczniami i w razie potrzeby udzielać im niezbędnego wsparcia.  
 
 

III. Monitorowanie postępów  oraz sposób weryfikacji wiedzy i 
umiejętności uczniów 

1. Podczas realizacji zadań dydaktycznych obowiązują nadal Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, 
które stanowią załącznik do Statutu Zespołu Szkół Łączności. Niektóre zadania mogą być one 
jednak dostosowane do kształcenia na odległość. 

2. Nauczyciele winni na bieżąco monitorować postępy ucznia oraz weryfikować jego wiedzę i 
umiejętności, poprzez wpisywanie ocen bieżących do dziennika lekcyjnego  a w szczególności: 

2.1. Promować pracę i postępy ocenianego oraz motywować go do dalszych działań. 

2.2. Mobilizować ocenianego do rozwoju, wskazując wyraźnie uczniowi co osiągnął, co 
zrobił, co potrafi, pomóc mu w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, przez 
wskazywanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych 
ocen klasyfikacyjnych. 

2.3. Informować o tym, czy aktywność i postępy doprowadzą ucznia do celu, do którego 
zmierza, czy też są jakieś trudności, które koniecznie powinien pokonać na tej 
drodze, jaki jest jego poziom osiągnięć edukacyjnych. 

2.4. Dostarczać uczniowi, rodzicom ucznia/prawnym opiekunom i w razie potrzeby, 
pozostałym nauczycielom informacji o postępach i trudnościach ucznia.  

3. Uczniowie mogą podlegać ocenie za zaangażowanie we własny rozwój oraz wywiązywanie się z 
obowiązków wynikających z nauczania na odległość.  

4. Uczniowie, rodzice (prawni opiekunowie) są  informowani o postępach w nauce w sposób ciągły 
poprzez dostęp do dziennika lekcyjnego wraz z aktualną średnią ważoną ocen bieżących, która 
stanowi podstawę wystawienia rocznej oceny przewidywanej oraz oceny rocznej. Uczniowie, 
rodzice (prawni opiekunowie) są również informowani w sposób ciągły poprzez dostęp do 
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dziennika lekcyjnego o wzmocnieniach pozytywnych i negatywnych (udzielonych pochwałach, 
naganach) oraz frekwencji, które stanowią podstawę wystawienia rocznej przewidywanej oceny 
zachowania. Dla uzyskania prawidłowego procesu dydaktyczno – wychowawczego uczniowie i 
rodzice mają obowiązek na bieżąco zapoznawać się z postępami i średnią ważoną z 
poszczególnych przedmiotów. Brak bieżącego sprawdzania osiągnięć nie stanowi podstawy do 
kwestionowania prawidłowej informacji o postępach ucznia. 

5. Zadania wykonane przez uczniów przed wejściem w życie niniejszego regulaminu w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty mogą być ocenione od dnia 
25.03.2020r.  

IV. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu 
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu 
wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku 
wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny. 

1. Egzamin klasyfikacyjny. 

1.1.  W wypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego w 
warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły określa się, że egzamin ten 
odbędzie się zgodnie z zasadami zawartymi w §44 WZO, z zastrzeżeniem, iż kontakt z 
uczniem oraz członkami komisji utrzymywany będzie poprzez łącze internetowe w 
warunkach możliwie zapewniających samodzielność pracy ucznia.  

2. Egzamin poprawkowy. 

2.1. W wypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia egzaminu poprawkowego w 
warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły określa się, że egzamin ten 
odbędzie się zgodnie z zasadami zawartymi w §48 WZO, z zastrzeżeniem, iż kontakt z 
uczniem oraz członkami komisji utrzymywany będzie poprzez łącze internetowe w 
warunkach możliwie zapewniających samodzielność pracy ucznia. 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności. 

3.1. W wypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego 
wiadomości i umiejętności w warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 
określa się, że egzamin ten odbędzie się zgodnie z zasadami zawartymi w §49 WZO, z 
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zastrzeżeniem, iż kontakt z uczniem oraz członkami komisji utrzymywany będzie poprzez 
łącze internetowe w warunkach możliwie zapewniających samodzielność pracy ucznia.  

4. Sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia 
zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny. 

4.1. W wypadku wystąpienia konieczności ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w 
warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły określa się, że procedura ta 
odbędzie się zgodnie z zasadami zawartymi w § 66 i 67 WZO, z zastrzeżeniem, iż kontakt 
z członkami komisji odbywać się będzie poprzez łącza internetowe.  

V. Sposób dokumentowania realizacji zadań.  

1. Nauczyciele i inny pracownicy pedagogiczni dokumentują realizację swoich działań poprzez: 

1.1.  Dziennik lekcyjny - mobidziennik   

1.2. Dziennik pedagoga, psychologa, nauczyciela bibliotekarza, nauczyciela doradcy 
zawodowego 

1.3. Inną dokumentację przebiegu nauczania, specyficzną dla danego przedmiotu. 

2. Nauczyciel dokumentuje swoje zadania wpisując: 

2.1.  Temat odbytej lekcji: PRACA ZDALNA i następnie temat lekcji 

2.2. Oceny bieżące 

2.3. Uwagi i inne informacje dotyczące zachowania. 

3. Nauczyciel wpisuje wszystkim uczniom w klasie w mobidziennku „zwolniony”, ponieważ uczeń 
nie może w tym czasie przebywać w szkole. Podczas realizacji lekcji on-line w czasie 
rzeczywistym, lub w innej formie, prowadzi w zakresie frekwencji własną dokumentację 
zgodnie z p. V.1.3.  

4. Dokumentowanie pracy określone w V.2.1. oraz V.3. winno odbywać się zasadniczo w czasie 
rzeczywistym. 

VI. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego 

1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie: 

1.1. teoretycznych przedmiotów zawodowych; 
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1.2. zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego 
zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 
kształcenia; 

2. Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji przez nauczyciela prowadzącego w taki 
sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach programowo wyższych 
może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów 
wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z 
wykorzystaniem tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w 
klasach programowo wyższych w następnych latach szkolnych 

3. W przypadku praktyk zawodowych uczniów technikum, zaplanowanych do zrealizowania w 
okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty, praktyki realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020. W przypadku realizacji praktyk 
w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów 
odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej 
nauki zawodu. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

Regulamin wchodzi w życie od dnia 25.03.2020r.  

  

 

 


