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PROCEDURA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ  

Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

LUB INNEGO SPOSOBU KSZTAŁCENIA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, 

PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 W ZESPOLE SZKÓŁ 

LEŚNYCH W ROGOZIŃCU 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

Niniejsza procedura określa metody i techniki kształcenia na odległość na czas zawieszenia 

zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w związku z czasowym 

ograniczeniem funkcjonowania Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu. 

 

§ 2. 

 

1. Ilekroć w procedurze jest mowa o: 

1) Kształceniu na odległość – należy przez to rozumieć takie prowadzenie procesu 

kształcenia, w którym w istotny sposób uwzględnia się znaczący dla tego procesu 

brak bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem i innymi kształcącymi się; 

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w 

Rogozińcu; 

3) Nauczycielu – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych 

zatrudnionych w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu; 

4) Uczniach – należy przez to rozumieć młodzież uczęszczającą do Zespołu Szkół 

Leśnych w Rogozińcu; 

5) Szkole, Jednostce – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Leśnych w 

Rogozińcu 

2. Od 25 marca 2020 r. rozpoczyna się kontynuacja realizacji programu nauczania.  

3. Nadzór pedagogiczny nad kształceniem na odległość prowadzi Minister Środowiska 

w zakresie: 

1) Sposobu realizacji kształcenia na odległość; 

2) Stopnia obciążeń uczniów realizacja zleconych im zadań. 

4. Dyrektor w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego zobowiązuje nauczycieli 

do bieżącego wypełniania dziennika elektronicznego librus oraz kart pracy zdalnej 

wychowawcy w internacie, pedagoga szkolnego i bibliotekarza w ramach kształcenia 

na odległość (załącznik nr 1 do procedury pracy zdalnej) w celu monitorowania 

pracy zdalnej nauczycieli, wychowawców, pedagoga i bibliotekarza. 

5. Dyrektor na podstawie zapisów w dzienniku librus oraz przesłanych tygodniowych 

kart pracy zdalnej w ramach kształcenia na odległość oraz rozmów 

przeprowadzonych telefonicznie z nauczycielami dokonuje czynności kontrolnych 

nad zdalną pracą nauczyciela. 

 

§ 3. 

 



2 
 

Szkoła użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputer 

(zestaw komputerowy), laptop albo tablet. 

 

§ 4. 

 

Prawa i obowiązki Dyrektora Szkoły 

 

1. Dyrektor na bieżąco koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, 

uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym: 

1) Uczniów objętych kształceniem specjalnym; 

2) Uczniów zdolnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

3) Uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne. 

2. Dyrektor szkoły w celu realizacji kształcenia na odległość: 

1) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie 

realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania 

poprzez dziennik elektroniczny;  

2) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do 

zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach 

realizowanych w formach pozaszkolnych; 

3) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i 

sposobu 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, a także 

warunków i sposobu zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych; 

4) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty; 

5) 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; 

6) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z 

nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i 

terminach tych konsultacji; 

7) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów 

nauczania. 

3. Dyrektor Szkoły ustala z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla 

poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: 

1) równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu; 

2) zróżnicowanie tych zajęć; 

3) możliwości psychofizyczne ucznia; 

4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia; 

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 
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4. Dyrektor Szkoły w celu zorganizowania kształcenia na odległość może poprosić o 

wsparcie techniczne i informatyczne nauczyciela informatyki. 

 

§ 5. 

 

1. Przed rozpoczęciem nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość Szkoła: 

1) sprawdza, czy zapewniono kontakt za pośrednictwem internetu ze wszystkimi 

uczniami, rodzicami i nauczycielami; 

2) sprawdza czy posiada aktualne numery telefonu wszystkich uczniów, rodziców i 

nauczycieli; 

3) przeprowadza analizę możliwości zdalnej realizacji tygodniowego rozkładu 

zajęć klas i oddziałów; 

4) uwzględnia potrzeby edukacyjne uczniów, w tym wynikające z 

niepełnosprawności; 

5) przygotowuje możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów ucznia; 

6) opracowuje informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o kształceniu na 

odległość; 

7) opracowuje informacje dla rodziców i uczniów dotyczące w szczególności: 

a) organizacji warunków do nauki w domu, 

b) sposobów motywowania i wspierania ucznia w systematycznym uczeniu się 

poza Szkołą, 

c) zasad zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. 

2. Komunikowanie się  przez Internet może przebiegać w dwóch trybach:  

1) synchronicznym– komunikowanie w czasie rzeczywistym (on-line);  

2) asynchronicznym- z przesunięciem w czasie, wysyłanie komunikatów 

następuje w rożnym czasie. Uczniom daje to możliwość przemyślenia 

problematyki zajęć i przygotowania odpowiedzi.  

3. Bezpośrednią platformą do prowadzenia nauczania zdalnego stanowi dziennik 

elektroniczny Librus. 

4. Nauczyciel ma obowiązek wskazania, uczniom ogólnie dostępnych źródeł i 

materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym szkoły materiałów w postaci 

elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać. 

5. Przekazanie uczniom, rodzicom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły 

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania za pomocą dziennika 

elektronicznego. 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki nauczycieli 

 

1. Pracownicy pedagogiczni podczas pracy z uczniami zobowiązani są do 

uwzględnienia różnych potrzeb edukacyjnych, w tym z wynikających z 

niepełnosprawności. 
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2. Zobowiązuje się pracowników do ponownego przeanalizowania dokumentacji 

uczniów z orzeczeniem i opinia poradni PPP. 

 

§ 7.  

 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowując materiały edukacyjne do 

kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu 

nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do: 

1) dokumentowania pracy własnej zgodnie z niniejszą procedurą; 

2) systematycznej realizacji treści programowych; 

3) poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobach oceniania, sprawdzania 

frekwencji, wymagań w odniesieniu do pracy własnej uczniów; 

4) przygotowywania materiałów, scenariuszy lekcji, w miarę możliwości 

prowadzenia wideokonferencji, publikowania filmików metodycznych, odsyłania 

do sprawdzonych wiarygodnych stron internetowych, które oferują bezpłatny 

dostęp; 

5) zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, 

zwłaszcza w pracy zdalnej poza szkołą; 

6) przekazywania uczniom odpowiednich wskazówek oraz instrukcji; 

7) kierowania procesem kształcenia, stwarzając uczniom warunki do pracy 

indywidualnej, grupowej i zespołowej; 

8) przestrzegania zasad korzystania z urządzeń prywatnych w celach służbowych. 

3. Nauczyciel pracuje z uczniami, bądź pozostaje do ich dyspozycji, zgodnie                                     

z dotychczasowym planem lekcji określonym dla każdej klasy na każdy dzień tygodnia. 

Nauczyciel ma możliwość indywidualnego ustalenia form komunikowania się  

z uczniem wraz z ustaleniem godzin poza planem lekcji. 

 

§ 8 

Nauczyciel wychowawca 

 

1. Każdy wychowawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu  z rodzicem  

i uczniem. Dopuszcza się możliwość pozyskiwania adresów e-mail uczniów przez 

nauczycieli do zakładania kont klasy na portalach wydawnictw oświatowych, z 

zasobów których korzysta nauczyciel i szkoła. 

2. Wychowawcy klas przekazują swoim uczniom i ich rodzicom adresy mailowe  

do kontaktu z nauczycielem. 

 

§ 9. 

 

Bibliotekarz pozostaje do dyspozycji dyrektora i wspomaga proces kształcenia uczenia na 

odległość, szczególnie w przypadkach, kiedy istnieje utrudniony, bądź niemożliwy kontakt 

poprzez wykorzystanie Internetu (połączenia przez classroom, WhatsAppa, Librus, 

Messengera, rozmowa przez telefon, rozmowa przez wideo komunikator). 
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§ 10. 

Nauczyciele specjaliści 

 

1. Pedagog szkolny prowadzi porady i konsultacje, grupy wsparcia związane ze 

zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami. 

2. Zobowiązuje się Pedagoga szkolnego do wybór ćwiczeń dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb dziecka i możliwości do wykonania przez osobę niebędącą 

specjalistą w danej dziedzinie.  

3. Nauczyciele specjaliści mają możliwość udostępniania na stronę internetową Szkoły 

materiały wspierające i motywujące, pomagające odnaleźć się w nowej sytuacji. 

4. Pedagog szkolny określają stałe godziny dyżurowania na skype, Messenger, classroom, 

WhatsAppa, dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, telefonicznie – wsparcie dla 

rodziców i uczniów. 

5. Pedagog udostępniają uczniom ciekawe artykuły oraz materiały wspierające. 

 

§ 12. 

 

Zobowiązuje się pracowników pedagogicznych o wymianę doświadczeń i spostrzeżeń 

podczas realizacji kształcenia na odległość.  

 

§ 13. 

 

1. Kompetencje Rady Pedagogicznej pozostają bez zmian. 

2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej i głosowania nauczyciel mogą odbywać się drogą 

elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Głosowania są 

jawne. 

3. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są 

podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków. 

4. Zebrania rady pedagogicznej protokołowane mogą być w formie elektronicznej lub 

nagrań audio i video. 

 

§ 14. 

Zadania i obowiązki uczniów i rodziców 

 

1. Uczniowie i ich rodzice pozostają w stałym kontakcie z nauczycielami i 

wychowawcami. 

2. Uczniowie zobowiązani są do założenia bezpłatnych kont na poleconych przez 

nauczyciela platformach edukacyjnej oraz zainstalowania oprogramowania 

rekomendowanego przez szkołę. 

3. W przypadku braku możliwości korzystania z platform wskazanych przez nauczycieli 

lub problemów z systemem - uczeń zobowiązany jest go zawiadomić. 
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4. Uczeń zobowiązany jest do  

1) kontrolowania realizacji treści nauczania, odrabiania i odsyłania terminowo zadań 

domowych, prac kontrolnych, itp.; 

2) Kontaktowania się z nauczycielem za pomocą ustalonych narzędzi w godzinach 

zgodnych z tygodniowym planem lekcji lub w czasie ustalonym indywidualnie z 

nauczycielem; 

5. Rodzice zapewniają w szczególności uczniom: 

1) odpowiednią przestrzeń w domu, umożliwiając efektywną naukę w spokoju oraz 

skupieniu; 

2) dostosowane do wzrostu wysokości biurka oraz krzesła umożliwiając uczniowi 

wygodną pozycję pracy; 

3) właściwy komfort podczas nauki w domu, np. poprzez systematyczne wietrzenie 

pomieszczenia, ograniczenie dostępu do oglądania telewizji lub używania telefonu 

komórkowego. 

 

§ 15. 

Materiały edukacyjne 

 

1. Dyrektor Szkoły w szczególności rekomenduje do korzystania z następujących 

możliwości kształcenia na odległość: 

1) poczta elektroniczna; 

2) strony internetowe rekomendowane przez MEN; 

3) Facebook, Messenger, Whatsapp; 

4) Google Hangouts; 

5) Google Classroom; 

6) Office 365; 

7) platformy edukacyjne wydawnictw pedagogicznych; 

8) Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN; 

9) Materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego MEN; 

2. Wymieniony w ust. 1 katalog, nie jest zamknięty. Nauczyciel może przyjąć inne 

rozwiązania. 

3. Uczniowie oraz nauczycieli mogą bezpłatnie korzystać G Suite dla Szkół i Uczelni – 

Classroom 

4. Google Classroom jest aplikacją, która pozwala uczniom i nauczycielom komunikować 

się, oceniać i wyrażać opinie, tworzyć prezentacje i nowoczesne dokumenty.  

5. W aplikacji Classroom uczniowie mogą sprawdzić wszystkie uwagi i zadania od 

nauczyciela w jednym miejscu. Nauczyciele widzą komentarze innych pracowników na 

temat klasy, projektu, czy konkretnego ucznia.  

6. Rodzice, dzięki Google Classroom, mogą w każdej chwili sprawdzić oceny oraz 

dowiedzieć się, jak radzą sobie z nauka ich dzieci. 

7. Uczniowie oraz nauczycieli mogą bezpłatnie korzystać z pakietu Office 365 Education, 

zawierającego programy Word, Excel, PowerPoint i OneNote, który zapewnia: 
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1)  Microsoft Teams— centrum cyfrowe, w którym zintegrowane są konwersacje, 

zawartość i aplikacje potrzebne w instytucji edukacyjnej do lepszej współpracy i 

zwiększania zaangażowania; 

2) Testy do samodzielnej oceny w usłudze Forms; 

3) Opowiadanie historii w formacie cyfrowym za pomocą aplikacji Sway; 

4) Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania za pomocą witryn 

do komunikacji i witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu 

SharePoint; 

5) Planowanie harmonogramów i dziennych zadań za pomocą aplikacji Microsoft 

Teams; 

6) Poczta e-mail ze skrzynką pocztową o rozmiarze 50 GB; 

7) Nielimitowany osobisty magazyn w chmurze; 

8) Konferencje wideo HD. 

8. W związku z zawieszeniem zajęć udostępnia się strony internetowe z książkami oraz 

lekturami on–Line: 

1) Federacja Bibliotek Cyfrowych - https://fbc.pionier.net.pl/; 

2) Otwarte Zasoby Wolne Lektury – https://otwartezasoby.pl/wolne-lektury-szkolna-

biblioteka-cyfrowa/; 

3) Biblioteka internetowa wolne lektury - https://wolnelektury.pl/; 

4) Audioteka https://audioteka.com/pl/audiobooks 

5. Poleca się także korzystanie z darmowego konta premium (na 60 dni) na stronie 

www.empik.pl, gdzie poza e-bookami lektur są również inne ciekawe pozycje 

książkowe. 

 

§ 16. 

 

1. Zobowiązuje się nauczycieli do prowadzenia zajęć w formach mieszanych: zajęcia on-

line oraz zlecanie uczniom wykonywanie ćwiczeń we własnym zakresie (bez użycia 

komputerów). 

2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach on-line zobowiązuje 

się ucznia do uczestniczenia w programach telewizyjnych oraz słuchanie audycji 

radiowych realizujących treści podstawy programowej. Jednocześnie uczeń lub jego 

rodzice zobowiązani są zgłosić wychowawcy trudności w realizacji zajęć on-line. 

Wychowawca klasy, nauczyciele wraz z uczniami i rodzicami muszą wypracować 

wspólny model współpracy.  

3. W przypadku trudnej sytuacji rodzinnej nauczyciel zobowiązany jest do ograniczenia 

się tylko do przesyłanych materiałów edukacyjnych i ćwiczeń do samodzielnego 

wykonania w domu. (bez użycia komputera). 

4. Harmonogram zajęć poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym 

podziale godzin oddziałów klasowych z uwzględnieniem następujących wytycznych : 

1) zajęcia lekcyjne on-line nauczyciela z oddziałem klasowym rozpoczynają się 

zgodnie z tygodniowym planem zajęć; 

2) Nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line 

zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) 

https://fbc.pionier.net.pl/
https://otwartezasoby.pl/wolne-lektury-szkolna-biblioteka-cyfrowa/
https://otwartezasoby.pl/wolne-lektury-szkolna-biblioteka-cyfrowa/
https://wolnelektury.pl/
https://audioteka.com/pl/audiobooks
http://www.empik.pl/
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dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z 

uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń 

wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej; 

3) Nauczyciel  na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści 

programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu; 

4) Nauczyciel  na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line przeznacza część czasu 

pracy na bieżącą konsultację on-line z uczniami i udzielanie odpowiedzi; 

5) Nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line 

przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin; 

6) W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące 

treści:  temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści 

dedykowanych uczniom ( np. program prezentacyjny, edytor tekstu, quiz etc. ) 

link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z 

podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych; 

7) Nauczyciel ustala z oddziałem klasowym formę i zakres czasowy kontaktu z 

uczniami w dniu, w którym zrealizował lekcję on-line – w celu udzielania 

odpowiedzi; 

8) Nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź 

polecenia on-line z wykorzystaniem platformy– do określonej godziny danego 

bądź kolejnego/ych dnia/i - uwzględniając indywidualne możliwości 

psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez 

nich narzędzi elektronicznych; 

5. Nauczyciele na wskazany przez uczniów lub rodziców adres poczty elektronicznej 

przesyłam materiały do samodzielnego opracowania oraz instruktarz wyjaśniający.  

6. Nauczyciel może zlecić odesłanie przez ucznia wykonanych zadań w celu ocenienia.  

7. Nauczyciel odsyła do ucznia ocenioną pracę zgodnie z niniejszą procedurą. 

8. Nauczyciel również może nagrywać krótkie filmiki lub pliki audio wyjaśniające nowe 

zagadnienia pomagające uczniom zrozumieć materię.  

9. Nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest zachęcać uczniów  

do codziennego ruchu, przypominając zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń 

fizycznych. 

10. W przypadku braku możliwości odbierania wiadomości elektronicznych przez uczniów 

i rodziców wychowawca klasy telefonicznie ustala z rodzicami zasady nauczania.  

 

§ 17. 

 

1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych; 

2. Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia 

przewidzianego do realizacji w klasach programowo wyższych może być zrealizowana 

w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów 

wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z 
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wykorzystaniem tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia może być 

zrealizowana w klasach programowo wyższych w następnych latach szkolnych. 

3. W kształceniu zawodowym, podobnie jak w kształceniu ogólnym, podczas nauczania 

zdalnego stosuje się metody pobudzające aktywność ucznia – stawia się przed uczniem 

zadania wymagające samodzielnego poszukiwania wiedzy w materiałach branżowych 

oraz inspiruje do samokształcenia. Istotna jest także praktyka dzielenia się wiedzą: 

konsultacje między uczniami, prezentacje, konsultacje w grupach społecznościowych. 

 

§ 18. 

 

1. W przypadku praktyk zawodowych uczniów technikum, zaplanowanych do 

zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty, praktyki realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020. W 

przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-

wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w 

rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

2. W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne 

zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mogą być, w uzgodnieniu z pracodawcą, 

zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

uczniowie ci mogą realizować zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego 

lub z zakresu kształcenia ogólnego przewidziane do realizacji w tej samej klasie lub w 

klasach programowo wyższych. 

 

§ 19. 

 

Rekomenduje się wykorzystywanie przez uczniów materiałów do kształcenia zawodowego 

udostępnianych m.in. na: 

1) Platformie epodreczniki.pl – która oferuje zasoby dotyczące języka obcego 

zawodowego. Zasoby te zostały podzielone na branże, w których przyporządkowano 

materiały do zawodów; 

2) Platformie edukacyjnej ORE kno.ore.edu.pl – która oferuje materiały, które można 

wykorzystać do zdalnego prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. Na 

stronie zostało zamieszczone repozytorium składające się z kursów on-line do 

kształcenia zawodowego.  

 

§ 20 

Ocenianie 

 

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia. 
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§ 21 

Ocenianie bieżące 

 

1. Ocenianie bieżące podczas kształcenia na odległość ma na celu monitorowanie pracy 

ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga 

poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Zasady oceniania muszą być dostosowane do 

przyjętych w szkole rozwiązań kształcenia na odległość. 

2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas kształcenia na 

odległość do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

3. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez: 

1) Obserwację pracy ucznia, w tym aktywność ucznia na platformie classroom; 

2) Zaangażowanie ucznia w kontaktach z nauczycielem i kolegami w grupie; 

3) Rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela; 

4) Terminowe wykonywanie zadań; 

5) Wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach; 

6) Wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych do 

wykonywania kolejnych zadań. 

4. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależą od specyfiki przedmiotu. 

5. W zależności od formy komunikacji w uczniem, nauczyciele monitorują i sprawdzają 

wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych : 

1) ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line; 

2) dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela 

czynności i prace wykonane przez uczniów; 

3) ocenianiu podlegają prace domowe zadane przez nauczyciela i odesłane w 

wyznaczonym terminie poprzez pocztę elektroniczną lub inną formę (np. poprzez 

komunikatory); 

4) ocenianiu podlegają prace pisemne, które zostały określone ze stosownym 

wyprzedzeniem. Praca pisemna nie może trwać dłużej niż to wynika z dziennego 

planu lekcji dla klasy. 

5) odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów 

elektronicznych; 

6. W ocenianiu zajęć z wychowania fizycznego, nauczyciel bierze pod uwagę w 

szczególności prace pisemne ucznia bądź przygotowaną prezentację dotyczący tematyki 

kultury fizycznej i edukacji prozdrowotnej oraz teoretyczną znajomość zagadnień 

sportowych. Uczeń może także na polecenie nauczyciela przygotować pisemny plan np. 

rozgrzewki lub opis zasad danej gry zespołowej. 

7. Ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia w 

okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkoły, a także zachowanie ucznia w 

okresie nauki na odległość, a zwłaszcza jego systematyczności i aktywności w realizacji 

zleconych form nauki. Przy ocenianiu zachowania można wziąć również pod uwagę 

kulturę korespondencji, którą odznacza się uczeń - tj. sposób w jaki formułuje 

wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do nauczycieli (np. z 
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zachowaniem odpowiednich form grzecznościowych). W trakcie nauczania zdalnego z 

wykorzystaniem chociażby wideokonferencji można wziąć pod uwagę zachowanie 

ucznia w trakcie prowadzenia przez nauczyciela lekcji - np. czy przeszkadza 

nauczycielowi oraz innym uczniom w trakcie wypowiedzi. 

8. Nauczyciel uzasadnia każda ustaloną ocenę. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma 

obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych; 

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia 

lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

 

§ 22 

Ocenianie kształtujące 

 

1. Podczas oceniania kształcenia na odległość warto wykorzystywać zasady oceniania 

kształtującego. 

2. Ocenianie kształtujące to szczególny sposób pracy nauczyciela i uczniów, który polega 

na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się. Dzięki 

niemu nauczyciel może modyfikować dalsze nauczanie i dawać uczniom informację 

zwrotną pomagającą im w nauce. 

3. Główne zasady oceniania kształtującego: 

1) Określenie celu poszczególnych prac i zadań oraz formułowanie ich w języku 

zrozumiałym dla ucznia; 

2) Ustalenie jasnych kryteriów oceniania, czyli tego, co będzie brane pod uwagę przy 

ocenie pracy ucznia - co będzie dowodem na to, że cele zostały osiągnięte. 

Kryteria pomagają uczniom przygotować się oraz wykonać pracę tak, aby postawiony 

przez nauczyciela cel został zrealizowany. Nauczyciel konsekwentnie ocenia tylko to, 

co wcześniej zapowiedział; 

3) Stosowanie efektywnej informacji zwrotnej - nauczyciel zamiast stawiać ocenę 

sumującą przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy. Dobra informacja zwrotna 

zawsze powinna zawierać cztery elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony 

ucznia, 

c) wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę, 

d) wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej; 

4) Budowanie atmosfery uczenia się, współpracując z uczniami i rodzicami – 

wprowadzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się przejawia się większym poczuciem 

własnej wartości uczniów, zaangażowaniem w proces uczenia się, samodzielnością, 

umiejętnością współpracy oraz świadomym i odpowiedzialnym uczeniem się. Rodzice 

są partnerami i pomocnikami nauczyciela w nauczaniu swoich dzieci; 

5) Formułowanie odpowiednich pytań kluczowych – zadawanie przez nauczycieli 

kluczowych pytań skłania uczniów do myślenia oraz ukazują uczniom szerszy 
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kontekst omawianego zagadnienia, zachęcają do poszukiwania odpowiedzi i silniej 

angażują w naukę; 

6) Wprowadzenie procesu samooceny - Jeżeli uczeń sam potrafi ocenić, ile się nauczył 

i co jeszcze musi zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie 

uczenia się i czyni z niego aktywnego i odpowiedzialnego uczestnika tego procesu. 

4. W ocenianiu zajęć z wychowania fizycznego, nauczyciel bierze pod uwagę w 

szczególności prace pisemne ucznia bądź przygotowaną prezentację dotyczący tematyki 

kultury fizycznej i edukacji prozdrowotnej oraz teoretyczną znajomość zagadnień 

sportowych. Uczeń może także na polecenie nauczyciela przygotować pisemny plan np. 

rozgrzewki lub opis zasad danej gry zespołowej. 

 

§ 23 

 

Nauczyciel wszystkie bieżące oceny umieszcza niezwłocznie po wystawieniu w dzienniku 

elektronicznym obowiązującym w szkole. 

 

§ 24 

 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach 

według skali: stopień celujący –6; stopień bardzo dobry –5; stopień dobry –4; stopień 

dostateczny –3; stopień dopuszczający –2; stopień niedostateczny –1 . 

2. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny określa Statut Zespołu Szkół Leśnych 

w Rogozińcu. 

 

§ 25 

 

Podstawą do określenia frekwencji stanowi kontrola logowań do systemu ucznia. Obecność 

również określić można na podstawie przeprowadzonej wideokonferencji, za wyjątkiem 

kiedy uczeń bądź rodzic wcześniej zgłosi brak możliwości technicznych do przystąpienia 

lub pedagog poinformują nauczycieli o takim braku. W takiej sytuacji należy zaznaczyć 

nieobecność usprawiedliwioną.    

 

§ 26 

 

1. Na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają na podstawie ocen bieżących 

śródroczne oceny klasyfikacyjne. 

2. Ocena roczna uwzględnia ocenę z pierwszego i drugiego półrocza. 

3. Proponowane  oceny  roczne  (i śródroczne) wpisuje  się  do  dziennika  elektronicznego  

w  rubryce  oceny proponowane w terminie na 21 dni przed klasyfikacją roczną (14 dni 

przed klasyfikacją śródroczną). 
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4. Nauczyciel   ostateczne   oceny   klasyfikacyjne   wystawia 3 dni   przed zebraniem   

klasyfikacyjnym   Rady Pedagogicznej. 

 

§ 27 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych 

 
1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z terminem ustalonym w § 26 niniejszej procedury. 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i 

tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen bieżących jest 

równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.  

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują 

oddzielne przepisy. 

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1) frekwencja na zajęciach (w tym na zajęciach podczas kształcenia na odległość) z 

danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby); 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form 

sprawdzianów i prac pisemnych; 

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych 

(wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen 

niedostatecznych; 

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym –

konsultacji indywidualnych.  

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie 

podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania 

uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. Podanie może być wysłane na adres 

poczty elektronicznej wychowawcy. 

6. Wychowawca klasy i nauczyciel przedmiotu sprawdzają spełnienie wymogów, w 

przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków, nauczyciel przedmiotu 

wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. W przypadku niespełnienia 

któregokolwiek z warunków wymienionych w ustępie 4. prośba ucznia zostaje 

odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej 

odrzucenia.  

7. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym 

zebraniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia 

ocenione poniżej jego oczekiwań lub przystępuje do udzielania odpowiedzi ustanej za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

8. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje 

dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy. Z ustnej odpowiedzi ucznia sporządza 

się protokół, który jest dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy. 
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9. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian lub 

odpowiedz ustna została zaliczona na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

10. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od 

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

 

§ 28 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.  

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Zastrzeżenia wnosi się na piśmie lub metodami stosowanymi w kształceniu na 

odległość wskazując, które przepisy prawa dotyczące trybu ustalenia oceny zostały 

naruszone. 

4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja 

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z 

uczniem i jego rodzicami. 

5. Dyrektor Zespołu w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i 

umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

6. Dyrektor szkoły ustala skład komisji przeprowadzającej egzamin. 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej  

oceny  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

9. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  imię  i  nazwisko  

ucznia,  nazwę  zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był sprawdzian, termin 

sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę 

klasyfikacyjną.  

10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

11. 9.Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w 

wyznaczonym  terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora Zespołu. 
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§ 29 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę 

czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana 

jest klasyfikacja. 

2. Ustalając ocenę klasyfikacyjną nauczyciel zobowiązany jest brać pod uwagę frekwencję 

ucznia od początku roku szkolnego. W trakcie kształcenia na odległość nauczyciel 

zobowiązany jest wziąć pod uwagę także możliwości ucznia w zakresie korzystania ze 

sprzętu elektronicznego, sytuację domową i rodzinna itd. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok 

nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie 

pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

10. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. 

11. Jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań ani przeszkód egzamin klasyfikacyjny może być 

przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej). 

12.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

13. Dyrektor szkoły ustala skład komisji przeprowadzającej egzamin. 

14.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
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6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

15. W przypadku egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

protokół wypełnia się zdalnie.  

16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Członkowie komisji podpisują protokół po zniesieniu okresu 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia.  

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo 

„nieklasyfikowana”. 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy  

w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 30 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego,  

z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

3. Jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań ani przeszkód egzamin poprawkowy może być 

przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej). 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.  

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
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7. W przypadku egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

protokół wypełnia się zdalnie.  

8. 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.  

9. Członkowie komisji podpisują protokół po zniesieniu okresu czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkół. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału 

klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę. 

11. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć  

z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod 

warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 

 

§ 31 

Egzamin maturalny 

 

1. Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest dostępnych wiele 

materiałów, z których mogą korzystać maturzyści i ich nauczyciele podczas przygotowań 

do egzaminu maturalnego.  

2. Bardzo pomocne mogą być zbiory zadań z poszczególnych przedmiotów które zawierają 

od kilkudziesięciu do kilkuset zadań, pogrupowanych według zagadnień tematycznych. 

Wiele zadań w tych zbiorach zawiera nie tylko przykładowe rozwiązania, ale również 

komentarze i wskazówki, przydatne w samodzielnej pracy.  

3. Dostępne są również: 

1)  dodatkowe zbiory zadań z matematyki; 

2) wszystkie arkusze egzaminacyjne egzaminu maturalnego z lat 2015–2019. 

4. Wszystkie te zadania mogą być wykorzystywane do przygotowania własnych materiałów 

do utrwalania i powtórek materiału oraz przygotowywania własnych miniarkuszy 

egzaminacyjnych. 

5. Wszystkie zadania opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną są częścią 

domeny publicznej, zatem mogą być dowolnie wykorzystywane do pracy w klasie – 

zadania można wybierać, łączyć w wiązki. Na stronie CKE materiały są dostępne w 

formacie plików .pdf. Zadania można dowolnie modyfikować, zarówno co do treści, jak i 

formy graficznej.  

6. Na bazie doświadczeń z ubiegłych lat Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała 

również filmy dotyczące najważniejszych kwestii, w tym najczęściej popełnianych 

błędów, w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii i chemii. 

7. CKE przygotowała również cały pakiet materiałów dotyczących części ustnej egzaminu 

maturalnego z języka polskiego: zbiór zadań i przykładowe nagrania. Wszystkie te 
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materiały mogą służyć zarówno do pracy własnej uczniów, jak i stanowić element 

wykorzystywany przez nauczyciela podczas zdalnych zajęć. 

8. Planuje się, że Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni materiały do 

przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Szczegółowy harmonogram i sposób 

przeprowadzenia próbnego egzaminu zostaną ogłoszone na stronach internetowych CKE 

i MEN. Arkusze zostaną zamieszczone na stronach internetowych CKE, OKE i MEN do 

pobrania przez uczniów. 

 

§ 32. 

Egzamin zawodowy 

 

1. Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są dostępne materiały, z 

których mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele podczas przygotowań do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  

2. W szczególności bardzo pomocne mogą być informatory o egzaminie oraz arkusze 

egzaminacyjne dla poszczególnych kwalifikacji zawodowych. CKE będzie zamieszczała 

kolejne arkusze egzaminacyjne, które były wykorzystane w poprzednich sesjach 

egzaminacyjnych. 

3. Wszystkie zadania egzaminacyjne mogą być wykorzystywane do przygotowania 

własnych materiałów do utrwalania i powtórek materiału oraz przygotowywania 

własnych mini arkuszy egzaminacyjnych.  

4. Zadania opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną są częścią domeny 

publicznej, zatem mogą być dowolnie wykorzystywane do pracy w klasie – zadania 

można wybierać, łączyć w wiązki. Na stronie CKE materiały są dostępne w formacie 

plików .pdf. Zadania można dowolnie modyfikować, zarówno co do treści, jak i formy 

graficznej. 

 

§ 33. 

 

Terminy oraz zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu 

zawodowego będą podane uczniom oraz ich rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. 

 

 

§ 24. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

1. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami ustala tygodniowy zakres materiału tak, by 

uczniowie byli równomiernie obciążeni zajęciami w poszczególne dni tygodnia oraz by 

były one zróżnicowane. Dyrektor kładzie również nacisk na to, by treści nauczania były 

dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów, a także na łączenie 

przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. 

2. Podczas organizacji kształcenia na odległość należy pamiętać o uwzględnieniu zasady 

bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację 
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elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien 

uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń 

(komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, 

a także sytuację rodzinną uczniów. 

3. Podczas nauki z wykorzystaniem komputera należy przestrzegać następujących zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze: 

1) odpowiedni dobór mebli: krzesło z regulowaną wysokością oraz regulowanym 

odchyleniem oparcia, aby dostosować je do wzrostu użytkownika; 

2) klawiaturę i ekran monitora należy ustawić w odpowiedniej odległości dostosowanej 

do wzrost i wzroku użytkownika, zaleca się zachowanie właściwej odległość twarzy 

od monitora: około 40- 70 cm; 

3) optymalne ustawienie monitora - odchylenie go lekko do tyłu i ustawienie tak, aby 

był idealnie przed użytkownikiem; 

4) wykonywanie co godzinę przerw w pracy przy komputerze oraz ćwiczeń 

relaksacyjnych oczu i mięśni szyi, barków i dłoni; 

5) rozgrzanie nadgarstków, palców, przedramion; 

6) utrzymywanie właściwej pozycji siedzącej: zachowanie naturalnej krzywizny 

kręgosłupa, podparcie pleców w okolicy lędźwiowej, oparcie przedramion na 

podłokietnikach, 

7) używanie okularów korekcyjnych, w przypadku wady wzroku; 

8) zapewnienie odpowiedniego oświetlenia. 

 

§ 26. 

Postanowienia końcowe 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu zawiadamia uczniów, rodziców i nauczycieli 

o rozwiązaniach w zakresie kształcenia na odległość poprzez komunikat na stronie 

internetowej oraz w dzienniku elektronicznym. 
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Załącznik nr 1 do Procedury kształcenia 

na odległość z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość lub 

innego sposobu kształcenia w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 w Zespole Szkół 

Leśnych w Rogozińcu 

 

CHECKLISTA  

do nadzoru pedagogicznego dyrektora nad zdalną pracą nauczyciela 

 

Czynność kontrolowana tak nie Uwagi 

czy nauczyciele realizują zalecenia dyrektora dotyczących 

kształcenia na odległość    

czy nauczyciele wpisują tematy zajęć 

   

czy tematy są wpisywane prawidłowo 

   

czy uczniowie są oceniani 

   

czy ocenianie jest zróżnicowane i systematyczne 

   

czy ocenianie odbywa się na zasadach ustalonych na czas 

epidemii    

czy sprawdzana jest obecność uczniów na zajęciach 

   

czy obecność sprawdzana jest na zasadach ustalonych w 

czasie kształcenia na odległość lub innego sposobu 

kształcenia w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

   

czy wychowawcy oddziałów wykonują swoje zadania np. 

w kwestii usprawiedliwiania nieobecności, 

dyscyplinowania uczniów nie wykonujących poleceń 

nauczycieli 

   

czy terminowo wystawiają oceny przewidywane i oceny 

roczne    
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czy oceny zachowania wystawiają na zasadach ustalonych 

w czasie kształcenia na odległość lub innego sposobu 

kształcenia w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

   

czy nauczyciele wykonują inne polecenia służbowe 

dyrektora szkoły    

czy nauczyciele wyznaczyli terminy konsultacji 

   

czy nauczyciele są dostępni w wyznaczonych terminach 

konsultacji    

 

 


