
KSZTAŁCENIE ZDALNE – ZASADY NAUCZANIA I OCENIANIA 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych                                      
im. ks. H. Mrossa w Gniewie     

w okresie od 4 maja 2020 do 24 maja 2020              

  

Podstawa prawna  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NA RODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w 
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-1  z późniejszymi zmianami. 

  

 

 

1. Nauczyciele prowadząc zajęcia z uczniami łączą przemiennie kształcenie z 
użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. 

W przypadku jednej godziny tygodniowo, zajęcia online na platformie 
Microsoft Teams odbywają się nie rzadziej niż co drugi tydzień, w 
przypadku większej liczby godzin tygodniowo co najmniej raz w tygodniu. 

2. Lekcje on-line nauczyciel wpisuje do kalendarza zamieszczonego na 
platformie Microsoft Teams nie później niż 24 godz. przed jej realizacją. 

3. Nauczyciel może przesłać kartę pracy na maksymalnie 2 godziny lekcyjne. 
4. Organizacja pracy uczniów i nauczycieli przebiega zgodnie z 

tygodniowym rozkładem zajęć zamieszczonym  w dzienniku 
elektronicznym. 

5.  Nauczyciel umożliwia wysyłanie rozwiązanych zadań  na platformach 
Microsoft Teams, Librus, Google Clasroom. 

     6.    Odnotowanie frekwencji: 



a) Uczeń jest obecny na zajęciach w formie zdalnej, kiedy: 

· uczestniczy w lekcji on-line lub 

· odebrał/odesłał materiał do pracy własnej  w ustalonym terminie 

· zgłosił swoją obecność przez czat lub inny środek komunikacji 

odnotowujemy obecność w e-dzienniku 

b) W przypadku, gdy uczeń nie jest w stanie uczestniczyć w danych zajęciach, 
rodzic lub pełnoletni uczeń powiadamia o tym fakcie wychowawcę poprzez 
wiadomość w e – dzienniku     i nadrabia zaległy materiał. 

odnotowujemy nieobecność usprawiedliwioną 

usprawiedliwienie nieobecności ucznia zależy od nauczyciela. 

c) W przypadku, gdy uczeń notorycznie nie odpowiada na zadania, nie jest 
aktywny, nauczyciel zawiadamia wychowawcę klasy, który wzywa rodzica do 
kontroli pracy ucznia. Jeśli rodzic nie odpowiada,  wychowawca przekazuje 
informację do pedagoga. 

7. Nauczyciel ustala ocenę roczną z danego przedmiotu, biorąc pod uwagę 
ocenę semestralną, dotychczasowe oceny, uzyskane przed 12 marca 2020r., 
oceny uzyskane w czasie kształcenia na odległość oraz wkład pracy i 
zaangażowanie ucznia. 

8. Roczną ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu 
opinii nauczycieli, biorąc pod uwagę ocenę semestralną z zachowania oraz 
zaangażowanie i pracę ucznia  w czasie kształcenia na odległość. 

9. Pozostałe kwestie reguluje Statut Zespołu Szkół Ponadpodstawowych                      
im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie. 

 

 

Zatwierdzony przez RP w dniu 29 kwietnia 2020 

Wprowadzony Zarządzeniem z dnia 30 kwietnia 2020 

                                                                                                       Dyrektor Szkoły 

                                                                                                       Wioletta Połomska 


