
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPOSTAWOWYCH NR4 Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI IM. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W ZAMOŚCIU 

W OKRESIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ZWIĄZKU  

Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 

 

1. W okresie ograniczenia w całości lub części funkcjonowania ZSP 4  zajęcia 

są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

2. Podstawową formą kształcenia na odległość są lekcje on-line na platformie Tems, 

3. Uczniowie oraz nauczyciele powinni posiadać właściwy sprzęt komputerowy 

do udziału w zajęciach online / mikrofon, kamerka, dostęp do Internetu, 

4. W sytuacji problemów ze sprzętem należy zwrócić się z wnioskiem do dyrektora szkoły, 

5. Dyrektor szkoły może udostępnić nauczycielowi do pracy on-line sprzęt szkolny, w tym 

stanowiska komputerowe stacjonarnie na terenie szkoły, 

6. W okresie zdalnego nauczania obowiązuje dostępny na stronie internetowej szkoły 

i w dzienniku Librus plan lekcji, 

7. Lekcje trwają 45 minut, 

8. Każdy nauczyciel ma obowiązek monitorowania kondycji psychofizycznej swoich 

uczniów i w uzasadnionych przypadkach może skrócić lekcję on-line do 30 minut, 

9. Wychowawcy klas we współpracy z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie 

monitorują bezpieczeństwo psychiczne uczniów i ociążenie obowiązkami, warunki 

domowe uczniów, dostęp do sprzętu i Internetu oraz równomierne zadawanie prac 

domowych i wyznaczanie sprawdzianów, 

10.  Nauczyciele mogą w porozumieniu z dyrektorem szkoły w zgodzie z potrzebami 

i możliwościami uczniów oraz zasadami bhp część zajęć online zastąpić innymi 

dostępnymi metodami i technikami kształcenia na odległość, 

11. Nauczyciele, zadając uczniom pracę domową, dostosowują jej zakres oraz czas 

potrzebny na jej wykonanie do możliwości psychofizycznych uczniów, 

12. Nauczyciele są zobowiązani zrealizować podstawę programową lub przypadającą 

na daną klasę jej część, a w klasach czwartych technikum dodatkowo przygotować 

uczniów do egzaminów maturalnych. 

13. Nauczyciele zawodu są zobowiązani do przygotowania uczniów do egzaminów 

z kwalifikacji , 

14. Nauczyciele w ramach zespołów przedmiotowych modyfikują treści programowe pod 

względem merytorycznej zawartości i przydatności dla uczniów, 

15. W dzienniku elektronicznym nauczyciele dokonują jak w nauczaniu stacjonarnym 

wpisów frekwencji, usprawiedliwień nieobecności uczniów, tematów lekcji, 

16. Nauczyciele prowadzą na bieżąco obowiązkowy proces sprawdzania i oceniania 

nabytych wiadomości i umiejętności, 

17. W miarę możliwości w wariancie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywa się z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa 

na terenie szkoły, 



18. W sytuacji całkowitego ograniczenia funkcjonowania szkoły i zawieszenia wszystkich 

zajęć dyrektor może wydać zgodę na zorganizowanie na terenie szkoły wyłącznie 

indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

19. Nauczyciele, uczniowie i rodzice mają obowiązek systematycznego odczytywania 

w dzienniku elektronicznym wiadomości i ogłoszeń,  

20. Podczas zdalnego nauczania należ zwrócić uwagę na przestrzeganie zasad  bezpiecznej 

pracy z komputerem i w Internecie. 

 

 

 

 

 


