
ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROWADZONYCH W SPOSÓB ZDALNY 

OD 25 marca 2020 r. 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492, 493), które wchodzi w życie 
z dniem 25 marca 2020 r., przedłuża się okres prowadzenia zajęć w formie zdalnej przez nauczycieli. 

W okresie od 25 marca 2020 r. – zgodnie ze wskazanym w punkcie 1 rozporządzeniem – nauczyciel 
zobowiązany jest do realizacji treści podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. 

Rozporządzanie zobowiązuje również uczniów do regularnej nauki oraz rodziców do współpracy ze 
szkołą. 
 
W związku z tym w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych wprowadza się następujące zasady:   

1. Podstawowym kanałem komunikacji będzie dziennik elektroniczny Librus. Uczniowie, rodzice 
oraz nauczyciele zobowiązani są do codziennego i regularnego sprawdzania wiadomości 
i komunikatów (z wyjątkiem weekendu). 

2. Zajęcia w dniach od 25.03 będą realizowane według dotychczasowego planu lekcji. Jest to czas, 
który należy poświęcić na naukę i regularny kontakt z nauczycielami. Zakres materiału będzie 
dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów. 

3. Zajęcia będą realizowane za pomocą różnych form i metod komunikacji ustalonych z uczniami, 
z wykorzystaniem różnych komunikatorów, za pomocą plików medialnych, plików audio, 
opracowań, prezentacji itp. 

4. Lekcje online (prowadzone w maksymalnym wymiarze połowy godzin z planu lekcji) będą 
z wyprzedzeniem wpisane w terminarzu dziennika elektronicznego. Sposób uczestnictwa 
w spotkaniu ustala nauczyciel, który zatroszczy się o dobry przepływ informacji. Czas trwania 
pojedynczych zajęć online będzie wynosić max 40 minut i nie więcej niż 120 minut dziennie 
w szkole podstawowej oraz 160 w liceum. W czasie zajęć online będzie sprawdzana obecność. 
Nieobecności na takich lekcjach należy usprawiedliwiać na tej samej zasadzie jak nieobecności 
w czasie roku szkolnego. 

5. Pozostałe lekcje będą realizowane poprzez przesyłane przez nauczycieli materiały. 
6. Nauczyciele będą także prowadzić dodatkowe konsultacje dla uczniów. Potrzebę takich zajęć 

należy zgłosić nauczycielowi przedmiotu lub wychowawcy. 
7. Uczniowie mogą być oceniani, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez nauczycieli. 
8. Uczniowie starają się pracować zgodnie ze wskazówkami podanymi przez nauczyciela. 
9. Formę i sposób przesyłania prac i zadań domowych uczniowie ustalają z nauczycielem 

przedmiotu. 
10. Uczniowie zobowiązani są do zapoznawania się z wszystkimi materiałami przesyłanymi przez 

nauczycieli, którzy mogą korzystać z różnych kanałów komunikacyjnych, po ustaleniu ich 
z uczniami. 

11. Wszystkie przesyłane zadania, ćwiczenia, interaktywne quizy i testy uczeń stara się wykonywać 
samodzielnie. 
W edukacji wczesnoszkolnej uczeń wykonuje zadania pod opieką rodzica lub opiekuna. 

12. O wszelkich trudnościach uczniowie i rodzice powinni informować nauczycieli przedmiotu, 
wychowawcę, pedagoga lub dyrekcję szkoły. 

13. Wszystkie materiały udostępniane przez nauczycieli mają służyć wyłącznie nauczaniu zdalnemu. 
Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane. Uczniowie nie mogą też nagrywać 
spotkań online. 

14. Uczeń stara się przestrzegać terminów wykonywania zadań oraz dostosowuje się do poleceń 
nauczyciela. 

15. Do odwołania zawieszone zostają wszystkie zajęcia dodatkowe (kółka zainteresowań). 


