
 

Nauczanie zdalne w ZSM-E 

Ważne dla ucznia: 

1. Zajęcia w okresie pracy zdalnej odbywają się zgodnie z hybrydowym wariantem planu lekcyjnego. 

(zajęcia w CKZiU i praktyki u pracodawców odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem; 

lekcje zdalne oraz w szkole trwają 30 minut) 

2. Uczeń bierze udział w lekcji na podstawie planu zapisanego w zakładce „Zadania domowe”.  

3. Plan pracy to informacja dla ucznia w jakiej formie i na jaki temat będą prowadzone zajęcia. 

4. Uczeń jest zobowiązany do sprawdzenia planu dzień przed planowanymi zajęciami, jednak nie 

wcześniej niż o godz. 18.00. 

5. Obecność ucznia na zajęciach jest weryfikowana na podstawie: 

a) udziału w lekcji - dotyczy lekcji on-line,  lekcji na e-podreczniki z ograniczeniem czasowym 

(możliwość sprawdzenia dla uczniów zalogowanych) lub testów rozwiązywanych „na żywo” np. na 

Quizizz. 

Frekwencja zostanie wpisana po zakończeniu lekcji. 

b) odczytania przez ucznia wiadomości lub wysłania potwierdzenia poprzez opcję „wymagaj 

odpowiedzi”. 

Frekwencja zostanie wpisana w tym samym dniu, najpóźniej do godz. 19.00.  

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie brał udziału w lekcji lub nie odczytał w terminie 

wiadomości zgłasza ten fakt wychowawcy klasy.  

STATUT 

SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA LUB 

CZASOWEGO ZAWIESZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 

Prawa i obowiązki ucznia 

Uczeń: 

1. Uczestniczy obowiązkowo w realizacji kształcenia na odległość. 

2. Zapoznaje się z informacjami przesłanymi przez dyrektora szkoły / wychowawcę / nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów na temat sposobów i narzędzi, które będą wykorzystywane do 

prowadzenia zdalnego nauczania. 

3. Kontroluje na bieżąco informacje przekazywane za pośrednictwem e-dziennika, w szczególności 

informacje o zadaniach do wykonania zamieszczone w zakładce „Zadania domowe”. 

4. Zapoznaje się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi i przekazanymi przez nauczyciela, a 

także z terminami wykonania zadań oraz sposobami przekazania rozwiązań. 

5. Uczestniczy aktywnie w zdalnym nauczaniu. 

6. Informuje wychowawcę o jakichkolwiek trudnościach w komunikacji elektronicznej, szczególnie 

w zakresie pobierania i wysyłania materiałów. 

7. Jest rozliczany z wykonania zleconych zadań zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania 

zapisanymi w statucie szkoły. 

8. Ma prawo do uzyskania uzasadnienia otrzymanej oceny. 



9. Po zakończeniu kształcenia na odległość i wznowieniu zajęć w szkole ma prawo do jednokrotnej 

możliwości poprawy otrzymanej oceny w terminie i formie wskazanej przez nauczyciela. 

10. Możliwość poprawy otrzymanej oceny nie przysługuje w stosunku do zadań nie zrealizowanych 

przez ucznia w terminie wskazanym przez nauczyciela w trakcie kształcenia na odległość. 

11. Wyjątek stanowi brak technicznej możliwości realizacji zadania spowodowany czynnikami 

zewnętrznymi, o których niezwłocznie powiadomiony został nauczyciel i wychowawca. W tym 

przypadku o możliwości poprawy decyduje nauczyciel po konsultacji z wychowawcą ucznia. 

 


