
Załącznik do WSO Zespół Szkół nr 1 w Stobiernej 

 

ZDALNE NAUCZANIE 

 

§ 1 Zapisy ogólne 

 

1. Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania podczas zdalnego nauczania są spójne z 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zespołu Szkół nr 1 w Stobiernej. 

 

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania w nauczaniu zdalnym - na odległość, wprowadza się 

w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów 

edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest 

niemożliwa do kontynuowania na terenie szkoły. 

 

3. Zasady WSO w zdalnym nauczaniu mają charakter przejściowy, gdyż obowiązują w 

okresie wyznaczonym przez Ministra Edukacji Narodowej, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub dyrektora szkoły. 

 

§ 2  Organizacja zdalnego nauczania 

 

1. Podstawową formą komunikacji pomiędzy szkołą, nauczycielami, uczniami i rodzicami / 

opiekunami prawnymi jest e-dziennik. 

 

2. Nauczanie zdalne może być prowadzone w formie: 

a) materiałów przesyłanych poprzez e-dziennik lub platformę edukacyjną (np. linki do 

stron z materiałami, tematy do samodzielnego opracowania w oparciu o podane 

źródło, notatki, wskazówki do pracy z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń, materiały 

własne nauczyciela), 

b) lekcji on-line z użyciem wybranego komunikatora wideo. 

 

3. Uczeń (a w przypadku klas edukacji wczesnoszkolnej – rodzic / opiekun prawny) 

zobowiązany jest do codziennego (od poniedziałku do piątku) logowania i sprawdzania 

wiadomości w e-dzienniku i wskazanej platformie edukacyjnej. 

 

4. W ramach nauczania zdalnego, uczeń mam obowiązek:  

a) odczytywać wiadomości i opracowywać zagadnienia wysłane przez nauczyciela 

przedmiotu,  

b) systematyczne utrwalać wiedzę i umiejętności w zakresie wskazanym przez 

nauczyciela danego przedmiotu, 

c) uczestniczyć w lekcjach on-line. 

 

5. Nauczyciel podaje dokładne instrukcje do zadań, nad którymi uczeń pracuje samodzielnie, 

a w razie potrzeby kontaktuje się z uczniem indywidualnie dołączając wskazówki. 

 



6. O lekcji prowadzonej on-line za pomocą komunikatora wideo ustalonego przez szkołę, 

uczniowie zostają powiadomieni minimum jeden dzień wcześniej. 

 

7. Podczas lekcji on-line uczniowie pracują z podręcznikiem lub innym źródłem wskazanym 

przez nauczyciela. 

 

8. Podczas lekcji on-line obowiązuje bezwzględny zakaz rejestrowania, fotografowania, 

rozpowszechniania wizerunków uczestników lekcji oraz przedstawianych w trakcie zajęć 

materiałów. 

 

9. Ocena śródroczna lub końcowa zachowania może ulec obniżeniu, w przypadku naruszenia 

zasad dotyczących rejestrowania i rozpowszechniania wizerunku uczestników lub 

materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas lekcji on-line. 

 

10. Jeśli uczeń nie kontaktuje się z nauczycielem w trakcie trwania nauki zdalnej, informację 

o tym fakcie przekazuje rodzicowi wychowawca klasy lub dyrektor szkoły w celu 

ustalenia przyczyny zaistniałej sytuacji. 

 

11. W przypadku uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciele 

uwzględniają zalecenia i wskazania zawarte w opiniach i orzeczeniach z poradni. 

 

 

§ 3 Ocenianie postępów w nauce 

 

1. Ocenianiu bieżącemu podlegają prace do wykonania wyznaczone przez nauczyciela 

przedmiotu. 

 

2. Systematyczny udział uczniów w lekcjach on-line jest promowany oceną z aktywności 

zgodnie z PSO. 

 

3. Nauczyciel informuje uczniów o terminie i formie oddania zadań domowych, 

sprawdzianów i kartkówek (data, godzina). 

 

4. Uczeń na obowiązek przesłać zadania domowe, kartkówki, sprawdziany w terminie i 

sposób wskazany przez nauczyciela. 

 

5. Zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do testu, kartkówki, sprawdzianu, 

odrobienia zdania domowego, udziału w lekcji on-line następuje na podstawie informacji 

od rodzica z podaniem przyczyny (np. choroba ucznia). 

 

6. Prace przesłane po wyznaczonym terminie (bez usprawiedliwienia powodu spóźnienia) 

będą traktowane jako braki zadań, kartkówki, sprawdziany nie będą oceniane. 

 



7. Prace pisemne uczniów (kartkówki, testy, sprawdziany) oceniane są jak dotychczas, 

według skali procentowej ocen obowiązującej w szkole. 

 

8. Nauczyciel ma obowiązek przekazać uczniowi informację zwrotną o otrzymanej ocenie za 

pomocą dziennika elektronicznego. 

 

9. Uczeń ma możliwości poprawy oceny ze sprawdzianu w ustalonym z nauczycielem 

terminie i formie. 

 

10. Odpowiedź ustna ucznia może odbywać się na lekcji on-line jeżeli są takie możliwości i 

potrzeba. 

 

11. Podczas obowiązywania nauki zdalnej obowiązuje średnia ważona przy wystawianiu ocen 

śródrocznych i rocznych. 

 

12. Wszystkie oceny uzyskane przez uczniów w czasie trwania nauki zdalnej są wpisywane 

do dziennika elektronicznego z wagą 1. 

 

13. Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodzie z 

zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz Przedmiotowych Systemów 

Oceniania. 

 


