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Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
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§ 1 

Zadania dyrektora szkoły 

1. Przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji 

zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania. 

2. Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów. 

3. Ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do 

zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach realizowanych 

w formach pozaszkolnych. 

4. Ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz 

sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania 

uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego 

ocenach. 

5. Ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz 

warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku 

wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 

i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach 

pozaszkolnych. 

6. Ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. 

7. Wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji 

zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą 

korzystać. 

8. Zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych 

konsultacji. 

9. Ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 

10. Prowadzi nadzór pedagogiczny nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, w szczególności nadzorując sposób organizacji kształcenia 

i stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań. 

 

§ 2 

Funkcjonowanie Rady Pedagogicznej 

1. Cele statutowe i zadania Rady Pedagogicznej pozostają bez zmian. 

2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się on-line z wykorzystaniem: 

a. poczty internetowej, 

b. komunikatorów internetowych, 
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Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Choszcznie 

 

§ 3 

Zasady organizacji kształcenia na odległość 

1. Kształcenie na odległość w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3 w Choszcznie 

organizowane jest z wykorzystaniem: 

a.  dziennika elektronicznego,  

b. komunikatorów społecznościowych,  

c. poczty e-mail, 

d. mediów 

z zachowaniem wszelkich zasad RODO. 

2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem z uwzględnieniem 

podziału na zajęcia, które odbywają się przy monitorze (zajęcia zdalne) oraz zajęcia 

samodzielnej pracy ucznia. 

3. Podstawą do odnotowania frekwencji ucznia w e-dzienniku jest: 

a. odczytanie przez ucznia wiadomości, a także 

b. logowanie się każdego dnia do dziennika elektronicznego. 

4. Zajęcia zdalne powinny być prowadzone w formie umożliwiającej kontakt ucznia 

z nauczycielem (wiadomości zamieszczane na dzienniku elektronicznym, rozmowy 

audio, video, chat, sms, zdjęcia, wiadomości e-mail, rozmowa telefoniczna). 

5. Zajęcia samodzielnej pracy ucznia są monitorowane przez nauczyciela, który jest 

dostępny online w czasie ich trwania. 

6. Do realizacji zadań wynikających z podstawy programowej oraz realizowanych 

programów nauczania - odpowiednio dostosowanych do metod i technik nauczania na 

odległość, nauczyciele mogą wykorzystać: 

a. materiały i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 

udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod 

adresem www.epodreczniki.pl; 

b. materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek 

podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach 

internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji 

Egzaminacyjnych, 

c. materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

d. inne niż wymienione w punktach 1–3 materiały wskazane przez nauczyciela. 

7. Monitorowanie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez analizę zaangażowania 

uczniów w tok zajęć zdalnych i samodzielnych. 

a. Ocenianiu podlegać będą efekty pracy uczniów – umiejętności i wiedza zdobyte 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a w szczególności 

 aktywność w trakcie zajęć zdalnych, 

 prace samodzielne uczniów, w tym prace pisemne, projekty, zadania 

domowe, 
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 odpowiedzi ustne. 

b. W zakresie zachowania ocenie w szczególności podlegać będą: 

 przestrzeganie zasad netykiety zarówno w nauczaniu zdalnym, jak 

i prywatnych kontaktach interpersonalnych; 

 pomoc koleżeńska w grupie rówieśniczej; 

 wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej i pozaszkolnej; 

 godne, kulturalne zachowanie się w czasie trwania nauczania zdalnego 

a także poza szkołą, okazywanie szacunku innym osobom. 

 

§ 4 

Zasady przydzielania zadań uczniom 

1. Planując pracę zdalną i samodzielną uczniów nauczyciel musi wziąć pod uwagę: 

a. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; 

b. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

c. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia; 

d. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

2. Zadania na każdą lekcję uwzględniają: 

a. cele pracy własnej ucznia; 

b. czas przeznaczony na wykonywanie zadań - liczba zadań z każdego przedmiotu 

ma zapewnić realizację ich w ciągu 45 minut; 

c. różny stopień trudności, zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy; 

d. możliwość samokontroli poprawności wykonanych zadań. 

3. Nauczyciel przekazuje informacje zwrotne na temat wykonania przydzielonych zadań 

w trakcie zajęć, w formie oceny poprzez e-dziennik lub poprzez e-maila, komunikatory 

społecznościowe, itp. 

 

§ 5 

Obieg informacji i dokumentacja pracy 

1. Głównym narzędziem komunikacji miedzy dyrektorem, nauczycielami, rodzicami 

i uczniami jest dziennik elektroniczny. 

2. Pomocniczo, dla pełnego obiegu informacji, można korzystać z innych przekaźników:  

a. telefonów,  

b. poczty elektronicznej,  

c. mediów społecznościowych i komunikatorów,  

pamiętając o zachowaniu zasad RODO. 

3. W dzienniku elektronicznym, zgodnie z obowiązującym w szkole planem lekcji, 

nauczyciel odnotowuje: 

a. realizację zajęć, 
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b. frekwencję uczniów, 

c. oceny postępów uczniów. 

4. wszystkich zasadach dotyczących organizacji i przebiegu kształcenia na odległość 

rodzice i uczniowie informowani są za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

5. Nauczyciel na bieżąco udziela uczniom i rodzicom informacji zwrotnej na temat 

postępów uczniów z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz przyjętych form 

komunikacji. 

 

§ 6 

Zadania wychowawców 

Wychowawcy klas pełnią rolę koordynatorów działań związanych z organizacją kształcenia 

na odległość. Do ich zadań w szczególności należy: 

1. Stały kontakt z uczniami i rodzicami. 

2. Informowanie dyrektora szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego na 

bieżąco o aktualnych potrzebach lub trudnościach uczniów i rodziców związanych 

z nauczaniem na odległość. 

 

§ 7 

Zadania nauczycieli 

1. Zaplanowanie na okres określony w rozporządzeniu takich treści programowych, które 

uczniowie są w stanie opanować samodzielnie. 

2. Uwzględnienie przy planowaniu zadań na każdą lekcję zasad określonych w § 3. 

3. Opracowanie zasad monitorowania pracy ucznia oraz oceniania zdalnego. 

4. Podania terminarza konsultacji oraz sposobu kontaktowania się drogą mailową lub 

telefonicznie. 

5. Bezzwłocznego informowania dyrektora za pośrednictwem dziennika elektronicznego 

lub telefonicznie o aktualnych potrzebach lub trudnościach związanych z nauczaniem 

na odległość w zakresie nauczanego przedmiotu. 

 

§ 8 

Zadania pedagoga 

1. Dostosowanie planu pracy do wymogów nauczania zdalnego. 

2. Przesyłanie uczniom i ich rodzicom wskazówek do pracy w domu poprzez dziennik 

elektroniczny, jak również za pomocą strony internetowej szkoły oraz mediów 

społecznościowych. 

3. Odnotowywanie podjętych działań w dziennikach zajęć. 
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§ 9 

Zadania rodziców 

1. Motywowanie dzieci do systematycznej pracy każdego dnia. 

2. Systematyczne sprawdzanie wiadomości w systemie Librus i odpowiadanie na pytania, 

jeśli takie się pojawią. 

3. Informowanie na bieżąco wychowawcę klasy o chorobie lub niedyspozycji dziecka. 

4. Niezwłoczne kontaktowanie się z wychowawcą, gdy pojawią się jakieś problemy. 

 

§ 10 

Zadania uczniów 

1. Uczniowie w okresie czasowego ograniczenia działalności szkoły realizują treści 

wskazane przez nauczyciela z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość. 

2. Do zdań uczniów należy w szczególności: 

a. systematyczna, codzienna praca zgodnie z obowiązującym w szkole planem 

lekcji, 

b. realizacja zdań wyznaczonych przez nauczycieli, 

c. przesyłanie nauczycielom opracowanego materiału, zgodnie z otrzymanymi 

wytycznymi, 

d. utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności, 

e. korzystanie z komputera i innych nośników do celów edukacyjnych 

z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, 

f. niezwłoczne kontaktowanie się z wychowawcą lub nauczycielem, gdy pojawią 

się jakieś problemy. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Choszcznie 

 

§ 11 

Zasady organizacji kształcenia na odległość 

1. Kształcenie na odległość w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Choszcznie 

organizowane jest z wykorzystaniem: 

a. strony internetowej: http://choszczno-zs3.pl, 

b. komunikatorów społecznościowych,  

c. poczty e-mail, 

d. mediów 

z zachowaniem wszelkich zasad RODO. 

2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem. 

3. W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Choszcznie nie monitoruje się 

frekwencji słuchaczy. 

4. Zajęcia zdalne prowadzone są w sposób umożliwiający słuchaczom samodzielne 

zdobywanie informacji. 
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5. Do realizacji zadań wynikających z podstawy programowej oraz realizowanych 

programów nauczania - odpowiednio dostosowanych do metod i technik nauczania na 

odległość, nauczyciele mogą wykorzystać: 

a. materiały i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 

udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod 

adresem www.epodreczniki.pl, 

b. materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek 

podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach 

internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji 

Egzaminacyjnych, 

c. materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

d. inne niż wymienione w punktach 1–3 materiały wskazane przez nauczyciela. 

 

§ 12 

Zasady przydzielania zadań słuchaczom 

1. Planując pracę zdalną i samodzielną uczniów nauczyciel musi wziąć pod uwagę: 

a. równomierne obciążenie słuchaczy w poszczególnych dniach tygodnia; 

b. możliwości psychofizyczne słuchaczy podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia; 

c. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

2. Zadania na każdą lekcję uwzględniają: 

a. cele pracy własnej ucznia, 

b. czas przeznaczony na wykonywanie zadań - liczba zadań z każdego przedmiotu 

ma zapewnić realizację ich w ciągu 45 minut, 

c. różny stopień trudności, zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy, 

d. możliwość samokontroli poprawności wykonanych zadań. 

 

§ 13 

Obieg informacji i dokumentacja pracy 

1. Głównym narzędziem komunikacji miedzy dyrektorem, nauczycielami, rodzicami 

i uczniami jest dziennik poczta elektroniczna. 

2. Pomocniczo, dla pełnego obiegu informacji, można korzystać z innych przekaźników:  

a. telefonów,  

b. mediów społecznościowych i komunikatorów,  

pamiętając o zachowaniu zasad RODO. 

3. Nauczyciel udziela słuchaczom informacji zwrotnej na temat ich postępów poprzez 

pocztę elektroniczną, media społecznościowe i komunikatory oraz telefonicznie. 
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§ 14 

Zadania opiekunów 

Opiekunowie klas pełnią rolę koordynatorów działań związanych z organizacją kształcenia 

na odległość. Do ich zadań w szczególności należy: 

1. Zebranie od słuchaczy aktualnych adresów e-mail. 

2. Kontakt ze słuchaczami. 

3. Informowanie dyrektora szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego na 

bieżąco lub o aktualnych potrzebach lub trudnościach słuchaczy związanych 

z nauczaniem na odległość. 

§ 15 

Zadania nauczycieli 

1. Zaplanowanie na okres określony w rozporządzeniu takich treści programowych, które 

słuchacze są w stanie opanować samodzielnie. 

2. Uwzględnienie przy planowaniu zadań na każdą lekcję zasad określonych w § 3. 

3. Podania terminarza konsultacji oraz sposobu kontaktowania się drogą mailową lub 

telefonicznie. 

4. Bezzwłocznego informowania dyrektora za pośrednictwem dziennika elektronicznego 

lub telefonicznie o aktualnych potrzebach lub trudnościach związanych z nauczaniem 

na odległość w zakresie nauczanego przedmiotu. 

 

§ 16 

Zadania słuchaczy 

1. Słuchacze winni posiadać edytor tekstu. Darmowym odpowiednikiem programu MS 

Word jest np. LibreOffice Writer. 

2. Słuchacze mają obowiązek posiadania poczty e-mail. Jest to warunkiem dostarczenia 

nauczycielom prac kontrolnych a także zdania egzaminów semestralnych.  

3. Słuchacze, w okresie czasowego ograniczenia działalności szkoły, samodzielnie 

realizują treści wskazane przez nauczyciela z wykorzystaniem technik i metod 

nauczania na odległość.  

4. Do zdań słuchaczy należy w szczególności: 

a. samodzielna i systematyczna praca zgodnie z obowiązującym w szkole planem 

lekcji, 

b. realizacja zdań wyznaczonych przez nauczycieli, 

c. przesyłanie nauczycielom prac kontrolnych, 

d. przesyłanie nauczycielom opracowanego materiału, zgodnie z otrzymanymi 

wytycznymi, 

e. utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności, 

f. korzystanie z komputera i innych nośników do celów edukacyjnych 

z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, 

g. niezwłoczne kontaktowanie się z opiekunem lub nauczycielem, gdy pojawią się 

jakieś problemy, 

h. przystąpienie do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie. 
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§ 17 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy 

1. Warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminów semestralnych jest dostarczenie 

nauczycielom prac kontrolnych i uzyskanie z tych pracy ocen wyższych niż 

niedostateczny. 

2. Dostarczenie prac kontrolnych do nauczycieli winno odbywać się poprzez: 

a. przesłanie ich  drogą mailową na adres poczty e-mail nauczyciela (załącznik 1), 

lub  

b. adres poczty e-mail szkoły: choszczno.zs3@wp.pl 

3. Nauczyciele po sprawdzeniu prac kontrolnych 

a. wysyłają słuchaczowi informację zwrotną wyrażoną np. w formie oceny, oraz 

b. uzupełniają odpowiedni załącznik do protokołu. 

4. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są w dalszym ciągu egzaminy 

semestralne przeprowadzane ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Egzamin semestralny z języka polskiego, matematyki i języka obcego jest 

przeprowadzany w formie pisemnej i ustnej. Egzaminy semestralne z pozostałych 

przedmiotów odbywają się w formie ustnej. 

 

§ 18 

Egzamin semestralny w formie pisemnej 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny wyższej 

niż niedostateczna. 

2. Egzamin odbywa się według harmonogramu ustalonego na początku semestru. 

3. O godzinie 9.00 nauczyciele przesyłają arkusze egzaminacyjne słuchaczom  na ich 

adresy e-mail. Arkusz egzaminacyjny winien mieć format edytowalny, zalecany .doc. 

4. Słuchacze mają obowiązek odesłać wypełnione arkusze egzaminacyjne nauczycielom 

tego samego dnia do godziny 17.00. 

5. Nauczyciele po sprawdzeniu arkuszy egzaminacyjnych: 

a. wysyłają informację zwrotną słuchaczom w postaci oceny, 

b. przesyłają arkusze słuchaczy na pocztę internetową szkoły, 

c. wypełniają odpowiednie protokoły. 

 

§ 19 

Egzaminy semestralne w formie ustnej 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny wyższej 

niż niedostateczna oraz uzyskanie z wymaganego egzaminu pisemnego oceny wyższej 

niż niedostateczna. 

2. W dniu egzaminu nauczyciele wysyłają na pocztę internetową słuchaczy wybrany przez 

siebie zestaw egzaminacyjny. Uwaga! Zestawy nie mogą się powtarzać. 
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3. Słuchacze mają obowiązek do godziny 15.00 odesłać odpowiedzi do zestawu 

nauczycielom. 

4. Nauczyciele po sprawdzeniu odpowiedzi: 

a. wysyłają informację zwrotną słuchaczom w postaci oceny, 

b. wypełniają odpowiednie protokoły. 

c. wszystkie protokoły wraz z załącznikami przesyłają na adres poczty 

internetowej szkoły. 

5. Dopuszcza się również egzaminowanie słuchaczy poprzez komunikatory internetowe 

i telefon. 

6. Zgodnie ze Statutem Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, słuchacz może być 

zwolniony z egzaminów ustnych, jeżeli w części pisemnej tego egzaminu otrzymał 

ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny i z wymaganych 

prac kontrolnych uzyskał oceny pozytywne. 

 

§ 20 

Egzaminy klasyfikacyjne, egzaminy z różnic programowych 

 Egzaminy klasyfikacyjne, egzaminy z różnic programowych odbywają się 

analogicznie jak egzaminy semestralne w formie pisemnej. 

 

§ 21 

Sytuacje wyjątkowe 

1. W przypadku, gdy słuchacz nie posiada programu Microsoft Word powinien skorzystać 

z jego darmowych odpowiedników, np. LibreOffice Writer. 

2. Jeżeli opiekun/nauczyciel nabył informacje o możliwych kłopotach słuchaczy 

w przystąpieniu do egzaminu winien natychmiast powiadomić o tym fakcie Dyrektora 

Szkoły. 

3.  Jeżeli słuchacz przewiduje, iż nie poradzi sobie z przebiegiem egzaminów, winien 

o tym fakcie natychmiast powiadomić Dyrektora Szkoły. 

4. W sytuacjach wyjątkowych to Dyrektor decyduje o dalszym postępowaniu. 


