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1. Nauczanie zdalne odbywa się w szkole przy pomocy wdrożonej Platformy G-Suite, 
do której uczniowie i nauczyciele logują się zgodnie z odrębną procedurą. 

2. Do codziennej pracy na platformie potrzebny jest komputer, tablet lub smartfon z kamerą 
internetową, słuchawkami i mikrofonem –  należy sprawdzić działanie tych urządzeń na 
przykładowym połączeniu ze swoimi rówieśnikami lub innymi osobami. 

3. Rodzice mają obowiązek zabezpieczyć dziecku łącze internetowe i sprzęt niezbędny do 
pracy zdalnej, a także odpowiednie miejsce. Ewentualne problemy z zapewnieniem 
odpowiednich warunków powinni niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy. 

4. Wychowawca ma obowiązek sprawdzić, czy każdy uczeń posiada warunki i środki 
techniczne do pracy zdalnej. W przypadku problemów kontaktuje się z rodzicami  
i dyrektorem szkoły. 

5. Uczniom do pracy w formule kształcenia na odległość potrzebne będą także zeszyty  
i podręczniki (poza materiałami i urządzeniami elektronicznymi umożliwiającymi 
komunikację i ułatwiającymi pracę). 

6. Podczas nauczania zdalnego obowiązują zapisy zawarte WZO i PZO, a także zasady 
netykiety. 

7. Uczeń ma obowiązek zapoznać się także z przedmiotowymi instrukcjami i wskazówkami 
przekazanymi przez nauczycieli, w tym wychowawcę, jak i pobrać materiały do nauki  
(w razie potrzeby może napisać sam lub z pomocą rodziców maila do nauczyciela  
z prośbą o przedłużenie terminu wykonania danego zadania/aktywności lub pomoc  
w rozwiązaniu problemu). 

8. Szczegółowy harmonogram zajęć dla uczniów (zgodny z tygodniowym planem lekcji)  
jest przygotowany także na cały tydzień. Należy się z nim zapoznać (sprawdzić kiedy 
odbędą się lekcje on-line, a na kiedy zaplanowana jest praca samodzielna na podstawie 
przygotowanych przez nauczyciela i opublikowanych na Platformie G-Suite materiałów). 

9. Jeśli zajęcia są prowadzone on-line, czyli w czasie rzeczywistym, uczeń musi pamiętać, 
aby kilka minut wcześniej zalogować się w aplikacji Meet. Lekcje on-line są 
obowiązkowe. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn uczeń nie może w nich uczestniczyć, 
nieobecność musi być usprawiedliwiona przez rodziców. 

10.  W czasie lekcji on-line uczeń musi mieć włączoną kamerę. Lekcja on-line trwa 25–35 
minut, pozostały czas przeznaczony jest na pracę własną. 

11.  Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w zdalnym nauczaniu i koncentrować 
jedynie na odbywającej się lekcji.  

12. Uczeń powinien uważnie czytać polecenia i instrukcje zadań do samokształcenia –  
a w razie wątpliwości, wykorzystać dostępne formy komunikacji, by wyjaśnić je  
z nauczycielem. 

13. Uczeń powinien maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużać niepotrzebnie 
czasu spędzonego przy komputerze.  



14.  Uczeń powinien systematycznie odrabiać zadania domowe i wykonywać wymagane 
przez nauczyciela aktywności. 

15. Nauczyciel zobowiązany jest do precyzyjnego określania czasu (terminów) wykonywania 
zadań i formułowania poleceń, a w razie niejasności, wyjaśniania wątpliwości uczniów. 

16. Uczeń zobowiązany jest sprawdzić termin wyznaczony przez nauczyciela na wykonanie 
zadania. Jeżeli nie może przesłać z istotnych powodów zadania w określonym terminie, 
powinien skontaktować się z nauczycielem i ustalić dodatkowy termin. Jeżeli nie odeśle 
pracy w terminie i nie skontaktuje się z nauczycielem może otrzymać ocenę 
niedostateczną za brak wykonanego zadania. 

17. Jeżeli uczeń odeśle pracę po terminie dłuższym niż jeden dzień,  praca nie zostanie 
oceniona. Po skontaktowaniu się z nauczycielem może jednak otrzymać nowe zadanie 
(zestaw zadań) do wykonania, w nowym ustalonym terminie. 

18.  Jeśli rozwiązanie zadania przez ucznia wymaga przygotowania określonego pliku (poza 
formatami obowiązującymi na Platformie G-Suite), musi on zapisać go w wymaganym 
formacie i sprawdzić objętość pliku – jeśli jest on zbyt duży, należy zastosować metody 
kompresji, a następnie przesłać do nauczyciela, upewniając się, że dotarł on do adresata.  

19. Sprawdziany odbywają się w czasie rzeczywistym i są wcześniej zapowiadane przez  
nauczyciela, zapisywane w terminarzu sprawdzianów w dzienniku elektronicznym. Jeżeli 
z uzasadnionych przyczyn uczeń nie może w nich uczestniczyć, nieobecność musi być 
usprawiedliwiona przez rodziców. Uczeń  zobowiązany jest do ustalenia z nauczycielem 
nowego termin napisania zaległego sprawdzianu. 

20.  Inne prace (kartkówki, karty pracy, testy, zadania domowe, prezentacje, projekty itp.) 
uczeń ma obowiązek napisać lub przedstawić w ustalonym przez nauczyciela terminie. 
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn nie może uczestniczyć w zajęciach, nieobecność musi 
być usprawiedliwiona przez rodziców, a uczeń musi również ustalić nowy termin 
napisania zaległej pracy. 


