
Regulamin nauki w klasach  0-VIII wprowadzony na czas nauczania
zdalnego w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Grębkowie

Na podstawie:

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 
poz. 1386)

 § 1

Postanowienia ogólne

Regulamin kształcenia na odległość określa:

1. Sposób  i  tryb  realizacji  zadań  szkoły  w  okresie  wprowadzenia  nauki  zdalnej

i zasad nauczania oraz oceniania na odległość.

2. Sposób  współpracy  dyrektora  z  nauczycielami  i  koordynowania  przez  niego

współpracy z uczniami i rodzicami (w tym sposób konsultacji z rodzicami).

3. Zasady  ustalania  tygodniowego  zakresu  treści  nauczania  w  poszczególnych

oddziałach.

4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły.

5. Sposób  monitorowania  postępu  uczniów  oraz  sposób  weryfikacji  wiedzy

i umiejętności  uczniów,  w  tym  również  informowania  uczniów  oraz  rodziców

postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach.

6. Warunki  i  sposób  przeprowadzania  egzaminu  klasyfikacyjnego,  egzaminu

poprawkowego  oraz  warunki  ustalania  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej

z zachowania.

7. Zasady  obecności  ucznia  na  zajęciach  innych  niż  zajęcia  prowadzone  on-line

oraz sposoby i terminy usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajeciach.



 § 2

Postanowienia szczegółowe

1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie wprowadzenia nauczania zdalnego.

1) Nauczanie  zdalne  w  szkole  wprowadza  dyrektor  po  otrzymaniu  pozytywnej  opinii

Sanepid-u i organu prowadzącego.

2) Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany

do  powiadomienia  nauczycieli,  uczniów  i  rodziców  o  wprowadzeniu  w/w  formy

nauczania.

3) Wszystkie  lekcje  wynikające  z  tygodniowego  rozkładu  zajęć  będą  odbywać  się

na odległość.

4) Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów

udostępnionych  przez  nauczyciela,  w  szczególności  tych  rekomendowanych  przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

5) Nauczyciel  może prowadzić również lekcje  za pomocą  aplikacji  Microsoft  365/Office

365.

6) Uczniowie,  którzy  nie  mogą  wziąć  udziału  w  lekcji  on-line,  zobowiązani  są

do zapoznania  się  z  materiałem danej  jednostki  lekcyjnej  oraz  uzupełnienia  notatki  –

tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych.

7) Każdy  nauczyciel  zobowiązany  jest  do  zamieszczenia  materiałów  pomocniczych

za pośrednictwem  dziennika  elektronicznego  Librus  poprzez  wiadomości  lub  zadania

domowe (preferowana) lub pocztę e-mail (do godz. 10 każdego dnia)

8) Formy  pracy  z  uczniami  z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego

czy posiadającego  opinie  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  powinny  uwzględniać

zalecenia wynikające z w/w dokumentów (m.in. wydłużenie czasu pracy).

9) Wychowawca  klasy  ma  za  zadanie  stale  monitorować  korzystanie  przez  uczniów

z zamieszczanych  materiałów,  a  w  razie  problemów  z  dostępem  do  tych  pomocy,

niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

10) Odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe

dla każdego ucznia.  Jeśli  uczeń ma problem z dostępem do komputera czy Internetu,

to fakt ten należy zgłosić do wychowawcy klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia

niezbędnych materiałów. Kolejno wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację
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dyrektorowi  szkoły  i  ustalić  z  poszczególnymi  nauczycielami  formę  przekazania

materiałów do nauki.

2.  Sposób  współpracy  dyrektora  z  nauczycielami  i  koordynowania  przez  niego

współpracy z uczniami i rodzicami:

1) Dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.

2) O  wszystkich  problemach  zgłaszanych  przez  uczniów  czy  rodziców  powinien  być

poinformowany  dyrektor  szkoły;  o  ile  nauczyciel  lub  wychowawca  nie  jest  w  stanie

ich rozwiązać.

3) Nauczyciel  zobowiązany  jest  do  regularnego  odczytywania  wiadomości  wysyłanych

przez  dyrektora  poprzez  e-dziennik,  maila,  wiadomość  sms  i  w  razie  potrzeby

bezzwłoczne odpowiedzenie na informacje.

4) Nauczyciel pracując zdalnie, jest w stałej gotowości do pracy i może zostać wezwany

przez dyrektora do szkoły.

5) Możliwe  jest  przeprowadzanie  zebrania  rady  pedagogicznej  na  odległość,  za  pomocą

wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej (obecność nauczycieli podczas

takiej rady pedagogicznej będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez

protokolanta obok nazwiska uczestnika obecności podczas takiego spotkania).

6) Wychowawca  czuwa nad dostępnością  uczniów do zamieszczanych  przez  nauczycieli

materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.

7) Nauczyciele będą dostępni dla uczniów i rodziców on-line zgodnie z harmonogramem

umieszczonym  na  stronie  internetowej  szkoły/e-dzienniku  i  zobowiązani  są

do odpowiedzi  na  pytania  zadawane  przez  uczniów  i  rodziców  poprzez  e-dziennik

(zakładka - wiadomości) lub pocztę email.

8) Uczniowie  mają  prawo  zadawać  pytania  do  zamieszczonych  tematów  i  zadań,

a nauczyciel powinien na każde z nich odpowiadać i pomóc uczniowi opanować zadany

materiał.

9) W przypadku kiedy nastąpi  awaria  sprzętu lub internetu,  nauczyciel  zobowiązany jest

do innej formy przekazania niezbędnych do nauki materiałów uczniom lub korzystania

w placówce ze sprzętu szkolnego.

10) Praca nauczycieli specjalistów, nauczyciela bibliotekarza, oraz nauczycieli świetlic:
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a) Pedagog, logopeda, nauczyciel współorganizujący kształcenie – pełnią dyżury

w określonych przez siebie terminach zgodnie z planem swoich zajęć z użyciem

wybranego  komunikatora  oraz  będą  dostępni  poprzez  elektroniczną  pocztę

służbową  i  e-dziennik  oraz  wykonują  zdalnie  powierzone  przez  Dyrektora

szkoły zadania.

b) Nauczyciel bibliotekarz – wykonuje zdalnie powierzone przez Dyrektora szkoły

zadania.

11) Nauczyciel świetlicy pracuje według ustaleń z dyrektorem szkoły, współpracuje i wspiera

wychowawców oddziałów edukacji wczesnoszkolnej.

3.  Zasady  ustalania  tygodniowego  zakresu  treści  nauczania  w  poszczególnych

oddziałach:

1) Materiały do lekcji z poszczególnych przedmiotów zadawane będą przez e-dziennik 

(forma preferowana) lub pocztę elektroniczną przed rozpoczęciem danej lekcji, jednak 

nie później niż do godziny 10.00 w tych dniach, w których występują w aktualnym planie 

lekcji .

2) Zadania  z  poszczególnych  przedmiotów  powinny  być  tak  dobrane,  żeby  czas

ich wykonania nie przekraczał 45 minut.

3) W ciągu  jednego  dnia  może  być  maksymalnie  2  lekcje  w  kl.0-3;   3  lekcje  on-line

w klasach IV-VI i 4 lekcje w klasach VII-VIII,

4) Nauczyciele  na  lekcjach  zdalnych  realizują  treści  podstawy  programowej,

a nie podręcznika.

5) Nauczyciele uczący w danej klasie  wpisują w terminarzu e-dziennika, (jeśli będzie taka

konieczność w terminarzu Teams) do piątku informacje o planowanych lekcjach on-line

na następny tydzień, z podaniem tematu, ogólnego celu lekcji. 

6) Nauczyciel wpisuje do terminarza zaplanowany sprawdzian na 7 dni przed sprawdzianem.

7) Nauczyciel  przedmiotu zobowiązany jest  do przestrzegania tygodniowego planu pracy

klasy i  dostosowania  ilości  zadawanego materiału  do potrzeb  i  możliwości  klasy tak,

aby zbytnio nie  obciążać uczniów. W razie  potrzeby nadzór  nad zadawanymi pracami

domowymi sprawuje wychowawca klasy.
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4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:

1) Nauczyciel zobowiązany jest do:

a. zapisania tematu lekcji w e-dzienniku w każdym dniu wynikającym z planu

lekcji, co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy,

b. zamieszczenia materiałów do danej lekcji w e –dzienniku w zakładce zadanie

domowe,

c. zamieszczenia  informacji  dla  uczniów  (rodziców)  w  e-dzienniku

planowanego sprawdzianu, kartkówki czy innej formy sprawdzenia wiedzy

uczniów  –  sprawdzian  7  dni  wcześniej,  inne  formy  minimum  na  2  dni

wcześniej.

.

5.  Zasady  oceniania  sposób  monitorowania  postępów,  weryfikacji  wiedzy

i umiejętności  ucznia w  tym  również  informowania  uczniów  oraz  rodziców  

o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:

1) Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej.

2) Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności 

w okresie nauki zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy z poszczególnych 

przedmiotów

3) Nauczyciel  określa  sposób  sprawdzania  wiedzy  i  umiejętności  oraz  decyduje,

które zadanie będzie podlegało ocenie.

4) Monitorowanie  i  weryfikowanie  wiedzy  może  być  dokonywane  za  pomocą  testów,

quizów, poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej

lub  w postaci  samodzielnej,  udokumentowanej  w  sposób  określony  przez  nauczyciela

pracy w domu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów,

poziomu kompetencji informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego

komunikowaniu.

5) Nauczyciel  może wymagać od uczniów wykonania  określonych poleceń,  zadań,  prac,

projektów  umieszczonych  w  Internecie,  np.  na  platformie  edukacyjnej,  

lub  poprosić  o  samodzielne  wykonanie  pracy  w  domu  i  udokumentowanie

jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.
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6) Nauczyciel  archiwizuje  prace  domowe poszczególnych  uczniów do  zakończenia  roku

szkolnego  i  przechowuje  je  do  wglądu.  Prace  pisemne,  karty  pracy  oraz  zdjęcia

wykonanych  prac  plastyczno-technicznych  są  przechowywane  przez  nauczyciela

w specjalnie utworzonym do tego celu folderze.

7) Wszystkie  prace,  które  nauczyciel  zlecił  uczniom  są  dla  uczniów  obowiązkowe.

Nie oznacza to jednak, że każda praca musi być oceniona.

8) Uczeń  ma  możliwość  poprawienia  ocen  otrzymanych  za  zadania  wykonywane  

w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady

poprawy oceny, tym oceny ze sprawdzianów, powinny być zgodne z zapisami w Statucie

Szkoły.

9) Informacja  na  temat  przeprowadzania  testów  sprawdzających  wiedzę  powinna

być umieszczana  odpowiednio  wcześniej.  Należy  określić  datę  i  godzinę  rozpoczęcia

testu oraz przewidywany czas na jego wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy

będą  musieli  korzystać  z  komputera  z  wyprzedzeniem  (sprawdzian  na  7  dni  przed,

a pozostałe formy na 2 dni przed).

10) Sprawdziany,  kartkówki,  i  inne  formy  pisemnego  sprawdzania  wiedzy  i  umiejętności

mogą być  przeprowadzone z  użyciem narzędzi  do videokonferencji,  przy zachowaniu

następujących zasad:

a)  uczniowie mają włączone kamery,

b)  kamera pokazuje ucznia wraz z miejscem jego pracy,

c)  plik  z  zadaniami  pisemnymi  nauczyciel  udostępnia  uczniom  przez  dziennik

elektroniczny,

d) po rozwiązaniu zadań uczeń robi zdjęcie wykonanej pracy i przesyła plik za pomocą

dziennika elektronicznego lub pocztą e-mail w wyznaczonym przez nauczyciela czasie,

e)  plik  z  przesłana  pracą  stanowi  dokument  potwierdzający  wykonanie  przez  ucznia

zadania.

11) Uczeń,  który  nie  weźmie  udziału  w  teście  sprawdzającym  wiedzę  (kartkówka,

sprawdzian),  jest  zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym

przez nauczyciela.

12) Oceny uzyskane  podczas  nauczania  zdalnego są  dostępne  w e-dzienniku.  W  terminie

maksymalnie  do  7  dni  od  oddania  wykonanej  pracy  przez  ucznia.  Termin  oddania

ocenionego sprawdzianu lub kartkówki- zgodnie ze Statutem.
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13) W oddziałach 1-8 ocenianie odbywa się zgodnie z WZO oraz PZO, jednak nauczyciel

może odstąpić od wybranych kategorii ocen w zależności od możliwości technicznych

obu stron i wykorzystanych narzędzi wirtualnych.

13) W czasie zagrożenia, gdy podstawa programowa będzie realizowana za pomocą zdalnego

nauczania uczeń spełnia obowiązek szkolny stosując się do następujących zasad:

a) loguje się na kontach wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora,

b) odbiera przesłane przez nauczyciela zadania,

c) zapoznaje się z materiałami edukacyjnymi wskazanymi przez nauczyciela,

d) wykonuje polecone prace, dokumentuje je (np. wykonując zdjęcie) i przesyła drogą

uzgodnioną z nauczycielem w ustalonym czasie,

e)  aktywnie  uczestniczy  w  lekcjach  przeprowadzanych  on-line  z  użyciem  narzędzi

do videokonferencji  (uczeń  ma  włączoną  kamerkę  i  jest  widoczny  w jej  obiektywie;

robi notatkę, wykonuje polecone zadania, odpowiada na pytania),

f)  uczniowi  nieobecnemu  na  lekcji  zdalnej  odnotowuje  się  nieobecność  (nieobecność

odnotowuje się również, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z uczniem, mimo

że zalogował się on na zajęcia).

15) Rodzic usprawiedliwia nieobecność dziecka na zajęciach zgodnie z zapisami w Statucie.

16) Informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce

a) Nauczyciel  informuje  ucznia  o  postępach  w  nauce,  redagując  informację  zwrotną,

o otrzymanych  ocenach  podczas  bieżącej  pracy  z  dzieckiem  lub  stosuje  komentarz

w e-dzienniku.

b) Nauczyciel  na  bieżąco  informuje  rodzica  drogą  elektroniczną  lub  telefonicznie

o pojawiających  się  trudnościach  w  opanowaniu  przez  ucznia  wiedzy  

i umiejętności wynikających ze specyfiki nauczania na odległość.

c)  Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach

na  bieżąco  w  czasie  zajęć  on-line  oraz  w  trakcie  konsultacji  wyznaczonych

w tygodniowym planie zajęć.

 

6.  Warunki  i  sposób  przeprowadzania  egzaminu  klasyfikacyjnego,  egzaminu

poprawkowego oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
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1) Klasyfikowanie i promowanie uczniów klas 1-8 podczas zdalnego nauczania odbywa się

na zasadach opisanych w Statucie Szkoły z uwzględnieniem następujących uzupełnień:

a) Uczniowie kl.1-3  otrzymują jedną ocenę opisową ze wszystkich obszarów edukacji 

wczesnoszkolnej oraz ocenę z zachowania . W czasie nauczania zdalnego nauczyciel bierze 

pod uwagę postępy ucznia podczas całego roku , również oceny otrzymane do czasu 

zawieszenia zajęć. Rodzice są informowani o ocenie poprzez wpis w e-dzienniku.

b) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów w kl.4-8 są zobowiązani na miesiąc przed 

rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej poinformować ucznia 

i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach lub nieklasyfikowaniu 

z zajęć edukacyjnych. Z kolei wychowawcy klasy powinni poinformować o przewidywanej 

ocenie zachowania poprzez wpis do dziennika elektronicznego w kolumnie ocena 

przewidywana lub przesyłając tę informację drogą elektroniczną.

c) O zagrożeniu oceną niedostateczną oraz nieodpowiednią oceną zachowania wychowawca

klasy informuje rodziców/prawnych opiekunów  za pomocą e-dziennika

d) Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu uwzględnia się:

a. oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej,

b. oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu.

e) Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania w kl.1-8  uwzględnia się:

a. systematyczność  i  sumienność  wywiązywania  się  z  obowiązku  szkolnego  

w okresie nauczania zdalnego, przy czym poprzez potwierdzenie spełnienia obowiązku

szkolnego rozumie się w tym przypadku logowanie się na kontach wskazanych przez

nauczyciela  lub  dyrektora  oraz  wymianę  z  nauczycielem  informacji  dotyczących

sposobu wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,

b. terminowość  i  samodzielność  w  wykonywaniu  zadań  zleconych  przez  nauczyciela,  

w  szczególności  nie  jest  dopuszczalne  kopiowanie  prac  lub  ich  niesamodzielne

wykonanie przez ucznia,

c. aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na

odległość.

Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię pozostałych nauczycieli,

kolegów z klasy oraz samooceny ucznia.

1) Jeżeli rodzice uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z prawem i procedurą, mają prawo 
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w ciągu dwóch dni od klasyfikacji zgłosić swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie 

elektronicznej ustalonej w szkole.

2) Pozostałe  zasady  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  regulują  dotychczasowe

zapisy Statutu Szkoły.

     Uzyskiwanie oceny wyższej niż przewidywana

Uczeń ma prawo do podwyższenia  przewidywanej  rocznej  oceny klasyfikacyjnej  z zajęć

edukacyjnych oraz zachowania zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.

       1.Egzamin klasyfikacyjny

1) Egzaminy  klasyfikacyjne  przeprowadza  się  w  sytuacjach  określonych  

w dotychczas obowiązujących aktach prawnych.

2) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica.  Wniosek powinien być

przesłany ustaloną w szkole drogą elektroniczną.

3) Dyrektor  szkoły  w korespondencji  elektronicznej  uzgadnia  datę  i  godzinę  egzaminu

klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia.

4) Nauczyciel  przygotowuje  informację  na  temat  zakresu  podstawy  programowej,

jakiej dotyczy egzamin, a następnie przesyła ją drogą elektroniczną rodzicom.

5) Egzamin jest przeprowadzany za pomocą narzędzi do edukacji zdalnej, które pozwalają

na  potwierdzenie  samodzielności  pracy  ucznia.  Powinien  on  odbywać  się  metodą  pracy

synchronicznej.

6) Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzany  z użyciem narzędzi do videokonferencji,

zachowując następujące zasady:

a) uczeń i komisja egzaminacyjna mają włączone kamery,

b) kamera pokazuje ucznia wraz z miejscem jego pracy,

c)zadania  pisemne komisja  udostępnia  uczniowi  przez  dziennik  elektroniczny lub  pocztę

e - mail,

d) po rozwiązaniu zadań uczeń robi zdjęcie wykonanej pracy  i przesyła plik za pomocą

dziennika elektronicznego lub pocztę e-mail,

e) plik z przesłana pracą stanowi dokument potwierdzający wykonanie przez ucznia zadania,

f)  w części ustnej egzaminu uczeń ma włączony mikrofon i  odpowiada na zadane przez

komisję pytania.
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7) Narzędzia oraz tryb ich wykorzystania przez ucznia w czasie egzaminu muszą zostać

uzgodnione z rodzicami i uczniem na minimum 7 dni przed egzaminem.

8) Zadania  rozwiązywane  elektronicznie  należy  wydrukować.  Stanowią  one  załącznik

do arkusza ocen ucznia, jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.

9) W sytuacjach  szczególnych,  gdy uczniowie   nie  posiadają  narzędzi  informatycznych

i dostępu do sieci egzamin może być przeprowadzony w formie zadań drukowanych, które

przesyła  się  drogą  pocztową.  Egzamin  może  odbyć  się  także  na  terenie  szkoły

po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.

10) W  przypadku  braku  możliwości  przystąpienia  przez  ucznia  do  egzaminu  

ze względu na stan zdrowia rodzic informuje o tym dyrektora szkoły.

11) Dyrektor  szkoły  uzgadnia  dodatkowy  termin  egzaminu  zgodnie  z obowiązującymi

przepisami.

12) Zadania  rozwiązywane  elektronicznie  należy  wydrukować.  Stanowią  one  załącznik

do arkusza ocen ucznia, jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.

13) Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

14) Z egzaminu sporządza się protokół.

15)  Do  protokołu  dołącza  się  odpowiednio  pisemne  prace  ucznia,  zwięzłą  informację

o ustnych odpowiedziach ucznia i  zwięzłą  informację o wykonaniu przez ucznia zadania

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16) Informację  o  ustalonej  ocenie  przewodniczący  komisji  przekazuje  niezwłocznie

uczniowi  i  rodzicom  drogą  mailową  lub  za  pomocą  innych,  uzgodnionych  

z rodzicami, dostępnych form porozumiewania się na odległość.

2. Egzamin poprawkowy

1)  Egzaminy  poprawkowe  przeprowadza  się  w  sytuacjach  określonych  

w dotychczas obowiązujących aktach prawnych.

2) Dyrektor szkoły w korespondencji elektronicznej uzgadnia datę i godzinę egzaminu

poprawkowego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia.

3) Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej

dotyczy egzamin, a następnie przesyła ją drogą elektroniczną rodzicom.

4)  Egzamin  jest  przeprowadzany  za  pomocą  narzędzi  do  edukacji  zdalnej,

które pozwalają na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia. Powinien on odbywać się

metodą pracy synchronicznej.
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5) Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzany  z użyciem narzędzi do videokonferencji,

zachowując następujące zasady:

a) uczeń i komisja egzaminacyjna mają włączone kamery,

b) kamera pokazuje ucznia wraz z miejscem jego pracy,

c)zadania pisemne komisja udostępnia uczniowi przez dziennik elektroniczny lub pocztę

e - mail,

d) po rozwiązaniu zadań uczeń robi zdjęcie wykonanej pracy  i przesyła plik za pomocą

dziennika elektronicznego lub pocztę e-mail,

e)  plik  z  przesłana  pracą  stanowi  dokument  potwierdzający  wykonanie  przez  ucznia

zadania,

f) w części ustnej egzaminu uczeń ma włączony mikrofon i odpowiada na zadane przez

komisję pytania.

6) Narzędzia oraz tryb ich wykorzystania przez ucznia w czasie egzaminu muszą zostać

uzgodnione z rodzicami i uczniem na minimum 7 dni przed egzaminem.

7)  Zadania  rozwiązywane elektronicznie  należy  wydrukować.  Stanowią  one  załącznik

do arkusza ocen ucznia, jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.

8) W sytuacjach szczególnych, gdy uczniowie  nie posiadają narzędzi informatycznych

i dostępu do sieci  egzamin może być  przeprowadzony w formie  zadań drukowanych,

które  przesyła  się  drogą  pocztową.  Egzamin może  odbyć się  także  na  terenie  szkoły

po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad

BHP.

9)  W  przypadku  braku  możliwości  przystąpienia  przez  ucznia  do  egzaminu  

ze względu na stan zdrowia rodzic informuje o tym dyrektora szkoły.

10)  Dyrektor  szkoły uzgadnia dodatkowy termin  egzaminu zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

11) Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

12)  Z egzaminu sporządza się protokół.

13)  Do protokołu  dołącza  się  odpowiednio  pisemne prace  ucznia,  zwięzłą  informację

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14)  Informację  o  ustalonej  ocenie  przewodniczący  komisji  przekazuje  niezwłocznie

uczniowi  i  rodzicom  drogą  mailową  lub  za  pomocą  innych,  uzgodnionych  

z rodzicami, dostępnych form porozumiewania się na odległość.

11



8. Zasady obecności ucznia na zajęciach innych niż zajęcia prowadzone on-line

oraz sposoby i terminy usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach.

1)  Uczeń  potwierdza  obecność  na  zajęciach  poprzez  odebranie  wiadomości

lub zadania domowego w dzienniku elektronicznym w dniu, w którym zajęcia są

planowo ujęte.

2)  Rodzic  w ciągu 7  dni  usprawiedliwia  nieobecność  dziecka   poprzez  moduł

WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym.
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