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REGULAMIN ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA  

W FORMIE ZDALNEJ 

w Zespole Szkół Budowlanych  

im. Papieża Jana Pawła II w Opolu 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady organizacji zajęć dydaktycznych  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia w formie zdalnej. 

2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią: 

a) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.), 

b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356 ze 

zm.), 

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 ze zm.). 

3. Nauczanie zdalne dla uczniów/słuchaczy Publicznego Technikum Nr 6, Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5 oraz 

Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych jest realizowane od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem 

równomiernego obciążenia w poszczególnych dniach tygodnia oraz zróżnicowania zajęć w każdym dniu. 

4. Nauczanie zdalne dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego Nr IV i Branżowej Szkoły II stopnia Nr 2 jest 

realizowane w systemie zaocznym (piątek – sobota). 

5. Nauczanie zdalne prowadzone jest w formie kursu e-learningowego z wykorzystaniem platformy Moodle oraz 

lekcji online – za pomocą aplikacji Teams na platformie Office 365. 

 

§ 2. Realizacja programu nauczania 

1. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji podstawy programowej zgodnie z przyjętym programem nauczania, 

ze zmianami dotyczącymi ilości realizowanego/zadanego materiału. 

2. Nauczyciele mają możliwość modyfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować 

go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

3. Po powrocie do szkoły realizowany materiał w formie online będzie podsumowany i może zostać 

zweryfikowany przez nauczyciela odpowiednią formą pisemną lub ustną. 

 

§ 3. Organizacja zajęć 

1. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość zalicza się: 

a) prowadzenie zajęć online za pomocą aplikacji Teams; 

b) zamieszczanie materiałów edukacyjnych na platformie edukacyjnej Moodle;  

c) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada. 

2. Dyrektor szkoły w razie potrzeby dokonuje zmiany planu lekcji w poszczególnych klasach tak, aby 

skoordynować dzienny i tygodniowy rozkład zajęć z uczniami. 

3. Czas rozpoczynania kolejnych lekcji jest zgodny z rozkładem dzwonków dla nauczania w trybie 

stacjonarnym.  

4. Zajęcia realizowane w formie praktycznej dla uczniów klas technikum (klasy przygotowujące się do 

egzaminu zawodowego) odbywają się na terenie szkoły zgodnie z planem zajęć.  
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5. Wszyscy uczniowie mający zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego uczęszczają na nie 

zgodnie z wyznaczonymi dniami. 

6. Uczniowie - młodociani pracownicy odbywają praktyki w dotychczasowej formie u swoich pracodawców. 

7. Dzienny plan zajęć dla klasy łączy dwie podstawowe metody pracy zdalnej: 

a) synchroniczną – nauczyciel i uczeń pracują w jednym czasie, wykorzystując obowiązującą w szkole 

aplikację Teams.  

b) asynchroniczną – w różnym czasie np. prezentacje, linki do materiałów edukacyjnych, filmy dostępne 

w Internecie, inne materiały wysłane przez nauczyciela, karty pracy, zadania domowe itd. – platforma 

Moodle.  

8. Lekcje trwają 45 minut: 

a) lekcja realizowana przez aplikację Teams - 30 minut online przed komputerem i 15 minut pracy własnej 

uczniów, w czasie której nauczyciel jest dostępny dla uczniów; 

b) lekcja realizowana przez platformę Moodle – praca własna ucznia, w czasie której nauczyciel jest 

dostępny na platformie dla uczniów. 

9. Uczniowie mają obowiązek punktualnie zgłaszać się na lekcje, przygotowywać się do zajęć  

i aktywnie w nich uczestniczyć. Na lekcjach realizowanych przez aplikacjęTeams na prośbę nauczyciela 

uczeń powinien włączyć kamerę i mikrofon. 

10. Wszystkie formy i metody pracy z uczniem online muszą uwzględniać zasady bezpieczeństwa w sieci, a także 

wspierać i motywować ucznia do systematycznego uczenia się poza szkołą. 

11. Nauczyciel jest zobowiązany do urozmaicenia metod, np.: praca pisemna, praca z podręcznikiem itp. 

12. Ilość informacji i materiałów wysyłanych na platformę Moodle w jednym dniu nie powinna przekraczać 

liczby godzin lekcyjnych jaka zaplanowana jest dla oddziału w planie lekcji na dany dzień. 

13. Nauczyciele w ramach swojego przedmiotu nie powinni jednorazowo wysyłać na platformę Moodle 

materiałów z wyprzedzeniem tzn. na tydzień lub dłużej. 

14. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela  

(z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia 

w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.  

15. Uczeń obowiązkowo przesyła pracę (np. zadanie domowe, kartę pracy na lekcji) przez platformę Moodle, 

w określonym przez nauczyciela terminie. 

16. Brak aktywności na Teams oraz platformie Moodle będzie traktowane jako niespełnianie obowiązku 

szkolnego przez ucznia. W takich przypadkach wychowawca klasy oraz pedagog szkolny mają obowiązek 

zdiagnozowania problemu i w razie potrzeby stosują procedury szkolne dotyczące niespełniania przez ucznia 

obowiązku szkolnego. 

17. Uczniowie, którzy w czasie nauczania zdalnego odbywają 4-tygodniowe kursy dokształcania zawodowego  

z teoretycznych przedmiotów zawodowych, nie uczestniczą w tym czasie wzajęciach z przedmiotów 

ogólnokształcących. 

 

§ 4. Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej  

w czasie trwania nauczania zdalnego 

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia. 

3. Frekwencja ucznia uzupełniana jest każdego dnia najpóźniej do godziny 17:00. 

4. W dzienniku elektronicznym odnotowuje się frekwencję ucznia w następujący sposób: 

a) zajęcia realizowane przez aplikację Teams: 

 obecność – uczeń zalogował się w aplikacji Teams, czynnie uczestniczy w lekcji; 

 nieobecność nieusprawiedliwiona – uczeń nie zalogował się w aplikacji i nie uczestniczył  

w zajęciach; 
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 nieobecność usprawiedliwiona– uczeń nie uczestniczył w zajęciach online za pomocą aplikacji 

Teams.Rodzic/uczeń zgłosił wychowawcy/nauczycielowi brak możliwości uczestnictwa w lekcji 

(np.: problemy ze sprzętem komputerowym, Internetem, wizyta u lekarza itp.). 

b) zajęcia realizowane przez platformę Moodle: 

 obecność – uczeń zalogował się na platformie Moodle, zapoznał się z przesłanymi przez 

nauczyciela materiałami (otworzył przesłane pliki); 

 nieobecność nieusprawiedliwiona – uczeń nie zalogował się do godz.16.30na platformie 

Moodle: 

 nieobecność usprawiedliwiona – uczeń nie zalogował się na platformie Moodle. Rodzic/uczeń 

zgłosił wychowawcy/nauczycielowi brak możliwości uczestnictwa w lekcji (np.: problemy ze 

sprzętem komputerowym, Internetem, wizyta u lekarza itp.). 

5. Inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną 

(pocztą służbową, e–dziennik). 

 

§ 5. Zasady i sposób oceniania podczas zdalnego nauczania 

1. Zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do 

samodzielnego opracowania przez ucznia. 

2. Wiedza uczniów sprawdzana jest systematycznie i oceniana zgodnie z zapisami 

OcenianiaWewnątrzszkolnego i Przedmiotowego Systemu Oceniania danego przedmiotu. 

3. Głównym celem oceniania jest monitorowanie bieżącej pracy ucznia i pozytywne jego wzmacnianie. 

4. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą oceny ustnych odpowiedzi 

podczas lekcji realizowanych przy użyciu aplikacji Teams lub w postaci testów, quizów, poleceń, prac 

umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie Moodle.  

5. Nauczyciele przekazują uczniowi informację zwrotną na temat jakości wykonania przez niego pracy. 

6. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do 

rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej. 

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

z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

8. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na 

swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma obowiązek umożliwić mu wykonanie tych 

zadań w alternatywny sposób (np. na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego). 

9. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może wpływać poziom jego kompetencji cyfrowych. 

Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi 

informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

10. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, w jaki sposób 

zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane. 

11. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania  

w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

12. Jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy, nauczyciele w pracy zdalnej 

określają warunki ewentualnej poprawy. 

13. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być przekazana odpowiednio 

wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas na jego wykonanie. 

Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą musieli korzystać z komputera.  

14. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są umieszczane w e-dzienniku.  

15. W zachowaniu ucznia będzie brana pod uwagę m.in. systematyczność, obowiązkowość oraz terminowość 

ucznia w pracy zdalnej. 

16. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji na temat zachowania ucznia w czasie 

zdalnego nauczania. 
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§ 6. Sposób monitorowania postępów uczniów, weryfikacji wiedzy  

i umiejętności uczniów oraz sposób i zasady informowania uczniów  

lub rodziców o postępach ucznia w nauce,  

a także uzyskanych przez niego ocenach 

 
1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów. 

2. Nauczyciele mają obowiązek informowania na bieżąco drogą elektroniczną uczniów i ich rodziców  

o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego. 

3. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco w czasie 

zajęć online oraz w trakcie konsultacji w wyznaczonym terminie. 

4. Nauczyciele na bieżąco wpisują oceny do dziennika elektronicznego. 

5. Wychowawcy na bieżąco zbierają od nauczycieli uczących informacje na temat aktywności uczniów podczas 

zdalnego nauczania. Lista uczniów niewykazujących aktywności edukacyjnej przekazywana jest do pedagoga, 

psychologa szkolnego, który poprzez kontakt osobisty/telefoniczny/Teams z rodzicem pomaga 

wychowawcom zdiagnozować i rozwiązać problem. 

6. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie 

rzeczywistym – uczestnictwo w lekcji realizowanej przy użyciu aplikacji Teams) lub na podstawie logowań 

na platformie Moodle i wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań itp. 

7. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów 

umieszczonych w Internecie lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej,  

np. w postaci zdjęcia przesłanego za pomocą platformy Moodle.  

8. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy 

programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania 

zadania w formach i czasie określonym wcześniej przez nauczyciela. 

9. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy lub po jej 

zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela. 

 

§ 7. Obowiązki ucznia 

1. Uczniowie mają obowiązek punktualnie zgłaszać się na lekcje, przygotowywać się do zajęć  

i aktywnie w nich uczestniczyć. Na lekcji realizowanej przez aplikację Teams, na prośbę nauczyciela uczeń 

powinien włączyć kamerę i mikrofon. 

2. Uczniowie są zobligowani do regularnego odczytywania wiadomości w dzienniku elektronicznym Vulcan 

oraz na platformie Moodle. 

3. Uczniowie są zobowiązani do czynnego isystematycznego uczestnictwa w lekcjach online prowadzonych przy 

użyciu aplikacji Teams. 

4. Uczniowie logują się na platformę Moodle na przedmiotowych kursach zgodnie z planem lekcji, zapoznają się 

(otwierają przesłane pliki) z poleceniami zamieszczonymi przez nauczycieli, nie później niż do godziny 16.30 

danego dnia. W przeciwnym razie otrzymują nieobecność na danych zajęciach.  

5. Uczniowie starają się pracować na udostępnionych materiałach zgodnie z tygodniowym planem zajęć, 

najlepiej w czasie rzeczywistym (czyli w tym czasie, w którym mają lekcje w planie). 

6. Uczniowie zobowiązani są do przechowywania wykonanych prac. Wykonane prace ucznia mogą podlegać 

weryfikacji przez nauczycieli uczących. 

7. Uczniowie powinni planować swoją pracę w oparciu o ustalony plan lekcji tak, aby nie kumulować uczenia 

się i wykonywania zadań np. w ostatnim dniu tygodnia. 

8. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom 

lub wychowawcy (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców). 
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§ 8. Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego 

1. Rodzice współpracują ze szkołą w ramach nauczania zdalnego. 

2. Rodzice zapewniają bezpieczne warunki do realizacji zdalnego nauczania, w tym dbają o bezpieczeństwo 

cyfrowe. 

3. Rodzice systematycznie monitorują frekwencję swoich dzieci i ich postępy w nauce podczas nauczania 

zdalnego, które są dokumentowane w dzienniku elektronicznym. 

4. Rodzice powiadamiają wychowawcę o braku możliwości realizacji nauczania zdalnego w przypadku choroby 

ich dziecka. 

5. Rodzice wspierają swoje dzieci i motywują do systematycznej nauki zdalnej. 

6. Rodzice, w terminach i na zasadach wyznaczonych przez nauczyciela, biorą udział w konsultacjach  

z nauczycielami. 

 

§ 9. Formy i terminy konsultacji z nauczycielami prowadzącymi  

zajęcia edukacyjne 

1. Konsultacje dla rodziców mogą odbywać się za pomocą aplikacji Teams lub na terenie szkoły z zachowaniem 

reżimu sanitarnego zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. 

2. Rodzice ponadto mają możliwość kontaktowania się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny lub 

pocztę elektroniczną. 

3. W indywidualnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem, rodzic może wykorzystać  

do konsultacji również inne formy komunikacji z nauczycielem, np. kontakt telefoniczny, Messenger. 

 

§ 10. Obowiązki wychowawców w zakresie zdalnego nauczania 

1. Wychowawca zobowiązany jest do ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu 

komputerowego i do Internetu. W przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym 

fakcie dyrektora szkoły w celu wypożyczenia, w miarę możliwości szkolnych, laptopa lub ustalenia 

alternatywnych form kształcenia np. na terenie szkoły. 

2. Reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub 

rodzice. 

3. Koordynuje pracę nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

4. Informuje uczniów i rodziców o sposobach kontaktowania się z nim (np. e-dziennik, komunikatory społeczne, 

telefon, e-mail, Teams). 

5. Informuje rodziców o terminie i sposobie konsultacji. 

 

§11. Obowiązki pedagoga/psychologa w czasie prowadzenia  

nauczania zdalnego 

1. Obowiązki pedagoga/psychologa reguluje Statut Szkoły. 

2. W czasie trwania zdalnego nauczania wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga i psychologa szkolnego 

ma charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne. 

3. Terminy konsultacji z pedagogiem i psychologiem są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz zostają 

udostępnione uczniom i rodzicom drogą elektroniczną przez wychowawców. 

4. Szczegółowe obowiązki pedagoga i psychologa szkoły: 

a) Ustalenie form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami (poprzez e-dziennik, mail, telefon, Teams)oraz 

poinformowanie o tym fakcie dyrektora szkoły. 
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b) Świadczenie zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej,  

w szczególności: 

- Otoczenie opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji 

stresowych, lękowych w związku z występowaniem koronawirusa. 

- Reagowanie na wszelkie niepokojące objawy, np. przygnębienie; utrzymywanie kontaktu  

z uczniami i ich rodzicami, szczególnie tymi, u których występowały wcześniej problemy, 

zachęcenie uczniów do korzystania z pomocy koleżanek i kolegów z klasy. 

- Inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

- Minimalizowanie wśród uczniów negatywnych skutków zachowań pojawiających się w wyniku 

wdrażania nauczania zdalnego. 

- Otoczenie opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania 

zdalnego. 

- Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

nauczania zdalnego. 

c) Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci podczas organizowania pomocy 

uczniom. 

5. Pedagog/psycholog otrzymuje listę uczniów nie wykazujących aktywności edukacyjnej,  

a następnie poprzez kontakt osobisty/telefoniczny z rodzicem pomaga wychowawcom zdiagnozować  

i rozwiązać problem. 

 

§ 12. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, 

semestralnego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności  

oraz warunki i sposób ustalania semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej 

1. Egzaminy semestralne, klasyfikacyjne i poprawkowe przeprowadza się w sytuacjach określonych 

w dotychczas obowiązujących aktach prawnych. 

2. Dyrektor szkoły przedstawia harmonogram egzaminów. 

3. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych salach dydaktycznych  

z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

4. Wychowawca potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości przez rodziców ucznia/ pełnoletniego ucznia. 

5. W przypadku braku możliwości przystąpienia przez ucznia do egzaminu ze względu na stan zdrowia, rodzic 

informuje o tym wychowawcę. Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

6. Jeżeli uczeń nie uczestniczył w ponad 60% zajęć obowiązkowych z jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów, w tym nie brał udziału w zajęciach prowadzonych w ramach zdalnego nauczania, wówczas 

może być nieklasyfikowany i w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ma prawo do egzaminu 

klasyfikacyjnego zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. 

 

§13. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów zewnętrznych  

i obrony pracy dyplomowej  

1. Zewnętrzne egzaminy (maturalny, egzamin zawodowy, ósmoklasisty) odbywają się zgodnie  

z terminarzem i warunkami ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

2. Termin obrony pracy dyplomowej uczniów kształcących się w zawodzie Technik aranżacji wnętrz wyznacza 

Dyrektor Szkoły. 

3. Obrona prac dyplomowych odbywa się w sali dydaktycznej szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 


