
ZMIANY W SYSTEMIE NAUCZANIA I OCENIANIA UCZNIÓW ZSO NR 4 W RZESZOWIE 

WYNIKAJĄCE Z WPROWADZENIA ZDALNEGO NAUCZANIA 

 

 

1. Koordynatorem nauczania zdalnego w szkole jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 

w Rzeszowie. 

2. Podczas kształcenia na odległość dopuszcza się wprowadzanie zmian w rozkładach materiałów 

z poszczególnych przedmiotów. 

3. Zajęcia zdalne odbywają się codziennie, zgodnie z planem lekcji, z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość.  Plan lekcji może być modyfikowany. 

4. Głównym narzędziem pracy jest platforma Office 365. 

5. Nauczyciel prowadzący nauczanie zdalne sprawdza obecność uczniów na zajęciach oznaczając 

w e-dzienniku – „kz” - uczeń obecny, „–” - uczeń nieobecny. 

6. Praca zdalna ucznia powinna być samodzielna. Nauczyciel ma prawo zweryfikować samodzielność 

wykonywanych prac, np. sprawdzianów, testów, kartkówek i prac pisemnych w formie ustnej lub 

podczas spotkania na terenie szkoły. W przypadku, gdy ocena uzyskana w wyniku takiej weryfikacji 

jest rażąco niższa niż ocena uzyskana ze sprawdzonej pracy, nauczyciel ma prawo wziąć pod uwagę 

tylko ocenę uzyskaną w wyniku weryfikacji. 

7. Obowiązkiem każdego ucznia jest stosowanie się do instrukcji podanych przez nauczyciela, 

dotyczących danej lekcji oraz przestrzeganie wyznaczonych terminów nadsyłania prac. 

8. Jeśli uczeń nie może przesłać zadania w wyznaczonym terminie na skutek sytuacji losowych, 

powinien (uczeń lub rodzic) poinformować o tym fakcie nauczyciela danego przedmiotu. 

9. Ze względu na brak możliwości rzetelnej oceny wiadomości i umiejętności ucznia w czasie pracy 

zdalnej, wynikającej z ograniczonej kontroli samodzielności pracy, ocena uzyskana za okres nauki 

zdalnej może być wzięta pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej, przy czym stopień 

wpływu na ocenę końcową określa nauczyciel przedmiotu. 

10. Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w lekcjach zdalnych. Brak pożądanej aktywności 

może wpłynąć na obniżenie oceny z danego przedmiotu. 

11. Jeśli uczeń podczas kształcenia na odległość ma notorycznie wyłączony/wyciszony mikrofon i nie 

reaguje na pytania nauczyciela - to takie zachowanie może być podstawą do odnotowania 

nieobecności na lekcji. 

12. W ustawieniach pakietu Office 365 uczniowie mogą zmienić domyślnie ustawione inicjały na 

zdjęcie profilowe własnej twarzy. Ułatwi to właściwą identyfikację ucznia. 

13. Wprowadza się bezwzględny zakaz nagrywania lekcji oraz wyciszania przez uczniów rówieśników 

i nauczycieli. 


