
Zasady pracy zdalnej. 
 

1) Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność 
nauczyciela, a także ucznia. Uczeń uczy się w domu, pod kierunkiem nauczyciela, wykonuje zadane 
prace domowe i odsyła je nauczycielowi oraz loguje się o ustalonej godzinie na lekcje online.  

 
2) Główną platformą elektroniczną do realizacji nauczania zdalnego jest Microsoft Teams, a także 

dziennik elektroniczny. 
 

3) W wyjątkowych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły, zajęcia mogą być prowadzone przez 
nauczyciela asynchronicznie (nauczyciel udostępnia materiały, np. nagrane lekcje, prezentacje, linki 
do materiałów edukacyjnych, filmy, a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). 

 
4) Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o materiały 

edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji 
kultury i urzędów, zintegrowaną platformę edukacyjną epodreczniki.pl, dziennik elektroniczny, 
komunikację poprzez pocztę elektroniczną, platformę TEAMS, programy telewizji publicznej i audycje 
radiowe, podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada. 

 
5) Prowadzącym lekcje online jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania uczestników, zdalnego 

prezentowania swojego ekranu komputera lub udzielania zgody na prezentację ekranów 
uczniowskich. 

 
6) Nauczyciel i uczeń pracują według tygodniowego planu lekcji, który ustala dyrekcja szkoły. 

 
7) Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut.  
 

8) Ważne jest terminowe odsyłanie zadawanych prac. 
 

9) Nauczyciel jest dostępny dla ucznia w czasie, kiedy jego lekcja jest wpisana w tygodniowy plan pracy 
poszczególnych klas. Odpowiada na pytania zadawane przez ucznia i rodziców poprzez dziennik 
elektroniczny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. 

 
10) Formy pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, czy posiadającym opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną powinny 
uwzględniać zalecenia wynikające z indywidualnych dostosowań opracowanych przez wychowawcę 
klasy i nauczyciela przedmiotu. 

 
11) Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy z komputerem oraz pamiętać o etykiecie językowej 

i kulturze w komunikacji. 
 

12) Uczniowie mają obowiązek dbać o ochronę danych potrzebnych do korzystania z nauki zdalnej – 
nazwy kont, hasła logowania, wylogowywanie się po zajęciach każdorazowo, nie udostępnianie 
osobom postronnym tych danych. 
 

13) W razie problemów z uczestnictwem w nauce zdalnej, problemów technicznych uczniowie informują 
przez Librus nauczyciela i wychowawcę. W razie problemów ze strony szkoły, nauczyciela informacje 
zostaną przesłane przez Librus i wskazany sposób nauki. 
 
 

14) Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych przedmiotów przekazują nauczyciele. 


