
 
 

 

REGULAMIN 

KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ                                                                                 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach 

Na podst. ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA  EDUKACJI   NARODOWEJ                   

z dnia 20.03. 2020 r. W sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

1. Dyrektor szkoły przedstawia Regulamin Kształcenia na odległość                  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach uczniom, rodzicom         

i nauczycielom szkoły poprzez przesłanie drogą mailową lub poprzez 

dziennik elektroniczny. 

2. Realizacja zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

a) Nauczyciele będą:  

1) wykorzystywać metody i techniki kształcenia na odległość dostępne 

dla uczniów i nauczycieli  

2) wykorzystywać materiały i platformy edukacyjne dostępne w sieci oraz 

w innych środkach masowego przekazu, m.in: 

-  www.epodrecznik.pl 

- OFFICE365 

- materiały na stronach internetowych MEN, CKE, OKE i in. 

- materiały w programach telewizji publicznej i radiofonii 

3) równomiernie obciążać uczniów zadaniami  

4) łączyć przemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez 

ich użycia 

5)  pracować  z młodzieżą zgodnie z planem lekcji 

6) stwarzać możliwości uczniom i rodzicom konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz przekazywać informacje wychowawcy 

klasy  o formie i terminach konsultacji. Konsultacja raz w tygodniu 

trwająca ok.30min. 

7) reagować w sytuacji zagrożenia realizacji podstawy programowej 

poprzez jej uzupełnienie w kolejnych latach szkolnych  

8) dostosowywać przedmiotowe zasady nauczania i określać sposób 

oceniania na odległość oraz zapoznawać z nimi uczniów. W trosce                

http://www.epodrecznik.pl/


 
 

o obiektywność oceniania, ocenianiu podlegać będą przede wszystkim  

odpowiedzi ustne (wideokonferencje-kiedy widzimy, że uczeń nie 

używa notatek, podręczników i innych pomocy naukowych), prace 

domowe oraz aktywność na zajęciach online. 

9) ustalać w przypadku ucznia zagrożonego oceną niedostateczną ,sposób 

     i możliwość poprawy lub podwyższenia oceny. 

9) w ciągłym kontakcie z wychowawcą klasy oraz pedagogiem szkolnym 

 

 

b) wychowawca klasy odpowiada za:  

1)  kontakt z rodzicami 

2) informowanie dyrektora o problemach z nauczaniem na odległość 

3) koordynacje  konsultacji nauczycieli przedmiotów  z rodzicami 

uczniów 

 

c) uczeń ma obowiązek: 

1) uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na odległość zgodnie z planem 

    lekcji 

2) aktywnie uczestniczyć w zajęciach 

3) informować wychowawcę klasy o ewentualnych problemach  

d) rodzic ma prawo do informacji o postępach dziecka i sposobach 

               realizacji na odległość 

3. Kształcenie zawodowe odbywa się na odległość w zakresie: 

a) teoretycznych przedmiotów zawodowych 

b) praktycznych przedmiotów zawodowych – w zakresie, który wynika 

z programu nauczania i jest możliwy poprzez kształcenie na odległość; 

dopuszcza się modyfikację programu nauczania 

c) termin praktyk zawodowych, jeżeli zaistnieje taka konieczność, może 

ulec zmianie 

d) młodociani pracownicy, którzy odbywają zajęcia praktyczne                         

u pracodawców mogą, po uzgodnieniu, zrealizować zajęcia w innym 

terminie (do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasie programowo 

wyższej)  

e) turnusy dla młodocianych pracowników będą odbywały się w terminie 

określonym przez instytucje prowadzące teoretyczne kształcenie 

zawodowe lub na odległość. Informacje będą podane w odrębnym 

komunikacie 



 
 

4. W przypadku braku możliwości technicznych, uczeń  ma prawo 

korzystać ze sprzętu szkolnego po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją 

szkoły. 

5. W przypadku egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, 

sprawdzianów wiedzy i umiejętności, uczeń pełnoletni, a w przypadku 

ucznia niepełnoletniego jego rodzic składa podanie do dyrektora szkoły 

drogą mailową. Termin składania podać określa Statut ZSP Błaszki. 


