
ZASADY ORGANIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA  

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W RYBNIKU 
 
 PODSTAWA PRAWNA:  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 12 SIERPNIA 2020 R. ZMIENIAJĄCE 

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA 

FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I 

ZWALCZANIEM COVID-19 (DZ. U. 2020 POZ. 1394) WRAZ  Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. 

  

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Zasady obowiązują w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół 

nr 3 w Rybniku. 

2. Obowiązującym w szkole narzędziem służącym komunikowaniu się dyrektora, 

nauczycieli, uczniów i rodziców jest dziennik elektroniczny Vulcan oraz platforma 

Microsoft Teams Office 365. 

3. Za pośrednictwem dziennika elektronicznego przekazywane są bieżące komunikaty, 

zarządzenia i zalecenia oraz informacje dotyczące nauczania zdalnego. 

4. Za pośrednictwem platformy Microsoft Teams Office 365 prowadzone jest nauczanie 

zdalne w czasie rzeczywistym zgodnie z ustalonym tygodniowym rozkładem zajęć z 

uwzględnieniem równomiernego obciążenia uczniów. Nauka odbywa się zgodnie z 

obowiązującym planem lekcyjnym wraz z przerwami śródlekcyjnymi. 

5. Dokumentowanie realizacji nauczania zdalnego przez nauczycieli odbywa się 

systematycznie w dzienniku elektronicznym Vulcan, tzn.: tematy zajęć (z adnotacją: 

„nauczanie zdalne”), frekwencja uczniów i ocenianie, zgodnie z zasadami 

Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

6. Czas podstawowej jednostki lekcyjnej w trybie zdalnego nauczania wynosi od 30 

do 45 minut. 

7. W planowaniu i organizacji zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość 

dopuszczalne jest stosowanie jednej z dwóch metod pracy zdalnej: 

a. synchronicznej – nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie, np. videolekcja 

na platformie 

b. asynchronicznej – tzn. nauczyciel przygotowuje wcześniej materiały dydaktyczne 

np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów edukacyjnych, dokumenty, filmy 

dostępne dla uczniów na platformie/ w sieci itp., następnie przekazuje, je zlecając 

pracę własną ucznia i pozostaje do dyspozycji ucznia na platformie Microsoft Teams 

w godzinach przewidzianych planem lekcji. 

8. W klasach 1-3 szkoły podstawowej, wychowawcy oraz pozostali nauczyciele ustalają 

plan zajęć dostosowany do możliwości, w tym umiejętności informatycznych 

uczniów. Szczegóły określa odrębny dokument, regulujący procedury zdalnego 

nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. 

 

II. ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELI 

1. Nauczyciele w realizacji nauczania zdalnego uwzględniają: 

a. możliwości psychofizyczne uczniów, 

b. podejmowanie intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia uczniów, w tym 

łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

b. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; 



2. Nauczyciele w realizacji nauczania zdalnego korzystają z platformy Microsoft Teams 

365. 

3. W ramach nadzoru pedagogicznego, na polecenie Dyrekcji, nauczyciel jest 

zobowiązany do dołączenia dyrektora lub wicedyrektora szkoły do zespołu (jako 

właściciela). 

4. Nauczyciele, realizujący lekcje metodą synchroniczną zobowiązani są do 

zaplanowania spotkania w kalendarzu lub rozpoczęcie spotkania z kanału ogólnego z 

danego zespołu o określonej w planie lekcji godzinie. 

5. Nauczyciele, w realizacji nauczania zdalnego korzystają także ze sprawdzonych 

źródeł, materiałów udostępnionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl, materiałów na stronach 

internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 

egzaminacyjnych oraz innych. 

6. W przypadku problemu technicznego z realizacją lekcji na platformie Microsoft 

Teams, nauczyciele przesyłają uczniom w dzienniku elektronicznym schemat lekcji do 

zrealizowania (cele, przebieg lekcji, materiały do pracy) oraz informację do dyrektora 

szkoły w tym zakresie (kopia wiadomości). 

7. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostaje odwołana („okienko” dla 

uczniów) 

8. Nauczyciele są zobowiązani dostosować  formy i metody pracy podczas nauczania 

zdalnego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, wynikających z ich 

niepełnosprawności określonych w orzeczeniach i opiniach Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej.  

9. Nauczyciele wspomagający zobowiązani są do współorganizacji, wraz z 

nauczycielami prowadzącymi lekcje w klasach integracyjnych, zgodnie ze swoim 

przydziałem obowiązków. Dobierają optymalne sposoby wsparcie uczniów zarówno 

w zajęciach asynchronicznych jak i w trakcie zajęć synchronicznych. 

 

 

III. ORGANIZACJA PRACY UCZNIÓW 

1. Uczniowie realizują na platformie Microsoft Teams Office 365 zdalne nauczanie z 

uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki przedmiotu, 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa cyfrowego według 

tygodniowego rozkładu zajęć. 

2. Platforma Microsoft Teams 365 służy tylko i wyłącznie celom edukacyjnym. 

Uczniowie nie powinni wykorzystywać aplikacji do celów rozrywkowych. W 

czasie korzystania z platformy Microsoft Teams 365 (czatów, video lekcji) 

uczniowie zachowują się z należytą kulturą, pamiętają o formach 

grzecznościowych. 

3. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania lekcji, wykonywania zdjęć 

oraz zrzutów ekranu zawierających wizerunek nauczycieli i innych uczniów. 

4. Uczniowie są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w każdej formie zajęć 

lekcyjnych, mają przygotowane pomoce dydaktyczne wymagane przez 

nauczyciela. 

5. Uczniowie nie są organizatorami video lekcji. 



6. Uczniowie dołączają do video lekcji na platformie Microsoft Teams 365, 

wykorzystując zakładkę kalendarza lub ogłoszenia (klikając przycisk „dołącz”), 

nie wcześniej niż o wyznaczonej przez nauczyciela godzinie. 

7. Każdy uczeń biorący udział w video lekcji musi posiadać mikrofon, wskazane jest 

również posiadanie kamerki. 

8. W przypadku uzasadnionego problemu technicznego z włączeniem mikrofonu 

ewentualnie kamerki, uczeń informuje nauczyciela pisemnie przed rozpoczęciem 

zajęć. 

9. Każdy uczeń biorący udział w video lekcji rozpoczyna ją z wyłączonym 

mikrofonem, w celu uniknięcia chaosu informacyjnego. Mikrofon włącza 

ponownie na prośbę nauczyciela, jeśli ten skieruje do niego pytanie. Uczeń ma 

możliwość zasygnalizowania chęci zabrania głosu, nie zakłócając toku lekcji. 

10. O konieczności włączenia kamerki (transmisja obrazu w czasie rzeczywistym np. 

w trakcie sprawdzianów wiedzy i umiejętności) decyduje nauczyciel prowadzący. 

Niezastosowanie się do w/w polecenia może skutkować niezaliczeniem oceny. 

11. Uczeń może być aktywny w aplikacji również po zajęciach lekcyjnych, np. w celu 

odsyłania zadań domowych. 

12. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego podczas zdalnego 

nauczania korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego, który pozostaje do 

dyspozycji ucznia na platformie Microsoft Teams, podczas wszystkich zajęć 

zgodnie ze swoim planem lekcji. 

 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA 

1. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek systematycznego logowania się do 

dziennika elektronicznego. 

2. Rodzice/opiekunowie zapewniają bezpieczne warunki do realizacji zdalnego 

nauczania, w tym dbają o bezpieczeństwo cyfrowe. 

3. Rodzice/opiekunowie monitorują frekwencję uczniów i postępy w nauce podczas 

zdalnego nauczania, które jest dokumentowane w dzienniku elektronicznym. 

4. Rodzice /opiekunowie powiadamiają wychowawcę o braku możliwości realizacji 

nauczania zdalnego w przypadku braku sprzętu do jego realizacji. 

5. Rodzice powiadamiają wychowawcę o braku możliwości realizacji nauczania 

zdalnego w przypadku choroby dziecka. 

6. Rodzice motywują i wspierają uczniów do systematycznego uczenia się poza 

szkołą. 

 

V. OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE, MONITOROWANIE FREKWENCJI 

1. Wszelkie zasady oceniania i klasyfikowania uczniów oraz monitorowania    

frekwencji na zajęciach określa Wewnątrzszkolne Ocenianie, ze szczególnym 

uwzględnieniem rozdziału XXI. 

2. Szkoła informuje ucznia i rodzica/opiekuna prawnego o postępach w nauce 

i otrzymanych ocenach oraz innych kwestiach związanych z procesem 

dydaktyczno-wychowawczym, zgodnie z zasadami określonymi w WO. 

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO W NAUCZANIU ZDALNYM. 

1. Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice/opiekunowie prawni powinni postępować 

zgodnie z obowiązującymi zasadami w szkole dotyczącymi korzystania z dziennika 



elektronicznego oraz platformy Microsoft Teams Office 365, które są służbową 

komunikacją nauczyciel-uczeń, nauczycie-rodzic, nauczyciel-dyrektor, uczeń- 

dyrektor, rodzic-dyrektor. 

2. Nauczyciele powinni dbać o bezpieczeństwo danych zgodnie z wytycznymi 

otrzymanymi od Szkolnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

3. Administratorem danych przetwarzanych w ramach usługi dziennika elektronicznego  

i platformy Office 365 dla uczniów i nauczycieli jest ZS 3 w Rybniku. 

4. Wszystkie dane przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dziennik Urzędowy UE - 4.5.2016 L 119/3). 


