
Rozdział 10

Nauczanie zdalne

§ 68

1. Dziennik elektroniczny Librus jest oficjalną formą komunikacji pomiędzy dyrekcją
szkoły, nauczycielami, specjalistami,  sekretariatem szkoły  a uczniami i  rodzicami/
opiekunami prawnymi.

2. Uczniowie i rodzice są zobowiązani do systematycznego odczytywania informacji
przesyłanych  poprzez  dziennik  elektroniczny.  Dopuszczane  są  również  inne  formy
komunikacji zdalnej. 

3.  Ocenianie bieżące odbywa się zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem oraz z
Wewnątrzszkolnym Ocenianiem z poszczególnych przedmiotów.

 4.  W  pracy  zdalnej  uczniów  uwzględnia  się  ich  możliwości  psychofizyczne  do
rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.

5.  Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki
związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego (kamerka, mikrofon)
i  do Internetu.

6.  W systemie zdalnego nauczania,  jeśli  uczeń nie jest  w stanie wykonać poleceń
nauczyciela ze względu na udokumentowane  ograniczone możliwości psychofizyczne
(opinia,  orzeczenie),  nauczyciel  daje  możliwość  wykonania  tych  zadań  w  sposób
dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

7.   W  zdalnym  nauczaniu  na  ocenę  ucznia  z  danego  przedmiotu  nie  może  mieć
wpływu  poziom  jego  kompetencji  cyfrowych  (nie  dotyczy  oddziałów
informatycznych).

8.  W  czasie  trwania  nauczania  zdalnego  może  być  przeprowadzony  egzamin
klasyfikacyjny  
i egzamin poprawkowy w formie zdalnej.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w sytuacjach określonych w art. 44k ust.
1 ustawy o systemie oświaty w § 102 i statucie szkoły. 

10.  Egzamin  klasyfikacyjny  roczny  przeprowadza  się  w  terminie  uzgodnionym  z
uczniem  
i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 



11.  Informacje  o  ustalonej  dacie  i  godzinie  egzaminu  przekazywane  są  uczniom,
rodzicom  
i nauczycielom drogą elektroniczną przez obowiązujący dziennik elektroniczny. 

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się online ustnie lub w sposób ustalony  
z nauczycielem przy założeniu, że uczeń jest cały czas widoczny.

13.  Z  egzaminu nauczyciel  sporządza  protokół,  a  wynik  egzaminu jest  przekazany
uczniowi  
i rodzicowi poprzez dziennik elektroniczny. 

14. Jeśli  uczeń nie dysponuje odpowiednim sprzętem na zajęciach dydaktycznych  
i egzaminach, może zwrócić się do Dyrektora szkoły o wypożyczenie sprzętu. 

15.  Jeśli  z  przyczyn  losowych  usprawiedliwionych  uczeń  nie  może  przystąpić  do
egzaminu  
w ustalonym terminie, dodatkowy termin ustala Dyrektor szkoły. 

16. Uzyskana  ocena w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  i z zajęć edukacyjnych jest
ostateczna. 

17. Tryb odwoławczy od oceny z zachowania pozostaje na takich samych zasadach
zapisanych  w  statucie  szkoły.  Wniosek  jest  składany  mailowo  poprzez  dziennik
elektroniczny,  po  wystawieniu oceny  przez  wychowawcę klasy.  Spotkanie  zespołu
wychowawczego odbywa się w trybie online. 

18.  W  przypadku  języka  obcego,  poza  pracą  pisemną  obowiązkowa  jest  również
odpowiedź ustna z tego samego zakresu co praca pisemna. Obie części sprawdzenia
wiedzy odbywają się w trybie online. 

19.  W  pracy  zdalnej   dokładny  czas  i  ostateczny  termin  pracy  pisemnej  (oraz
odpowiedzi  ustnej  w  przypadku  języka  obcego)  ustalany  jest  przez  nauczyciela,  z
uwzględnieniem  warunków  ewentualnej  poprawy,   jeśli  zadanie  nie  zostało
wykonane prawidłowo.

20. Praca może być pisana tylko jeden raz.

21. Dokumentację sprawdzianu i prac klasowych  nauczyciel przechowuje zgodnie  
z przepisami dotyczącymi dokumentacji szkolnej. 

22. Lekcje on-line odbywają się według planu w terminarzu dziennika elektronicznego
na dany tydzień dla danej klasy. Nauka zdalna obejmuje lekcje on-line oraz zadania
do  wykonania  w formie  zdalnej.  Lekcje  on-line  trwają  do  40  minut.  Używanie  w
trakcie  lekcji  kamery  i  mikrofonu  odbywa  się  według  zasad  ustalonych  między
uczniami a nauczycielem.



23.  W  trakcie  lekcji  on-line  uczniowie  będą  mieli  zaznaczane  w  dzienniku
elektronicznym obecność zdalną i nieobecność zdalną.


