
ZASADY ORGANIZOWANIA  

I PROWADZENIA ZAJĘĆ ZDALNYCH 
w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni 

na okres od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. 

(z możliwością jego przedłużenia) 

 

  
Na mocy rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 493) oraz 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), 

Dyrektor Szkoły wprowadza następujące zasady: 

 

Ad. § 1, pkt 1) 

Nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się za 

pośrednictwem systemu Librus Synergia, który jest podstawową formą komunikacji nauczycieli  

z uczniami i rodzicami (prawnymi opiekunami). Zaleca się wspomaganie nauczania poprzez 

wykorzystywanie innych narzędzi TI, w szczególności Microsoft Teams oraz Zintegrowanej 

Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl.  

 

Ad. § 1, pkt 2  

Dyrekcja Szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów kierując się zasadami 

psychologii i higieny pracy umysłowej ucznia z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania 

z narzędzi TIK. 

 

Ad. § 1, pkt 3  

Zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z obowiązującym dotychczas tygodniowym planem lekcji  

w szkole – do dnia 10 kwietnia 2020 r., chyba że okres ten zostanie przedłużony. Uczeń, 

uczestnicząc w zajęciach, wypełnia obowiązek szkolny (obowiązek nauki). Nauczyciel, tylko  

w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z dyrekcją oraz po przekazaniu informacji 

rodzicom, może dokonać modyfikacji planu w sposób, który nie zakłóci pracy innych nauczycieli 

oraz uczniów. Uczeń ma obowiązek każdego dnia, w godzinach zgodnych z jego planem lekcji, 

zalogować się na konto uczniowskie Librus Synergia i podejmować zadania wyznaczane przez 

nauczycieli. Służy to również do monitorowania frekwencji. 

 

Ad. § 1, pkt 4  

Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się w sposób zdalny w formach  

i warunkach określonych przez nauczyciela oraz zgodny z zasadami Oceniania 

Wewnątrzszkolnego (Statut Szkoły, Rozdział VI). Każdorazowo, nauczyciel planując formę 

sprawdzającą, określa jego formę oraz wagę możliwej do uzyskania oceny. Nauczyciel może 

dokonać modyfikacji wagi oceny w stosunku do wcześniej zaplanowanej. Uczeń ma obowiązek 

przystąpienia do wszystkich form weryfikacji wiedzy i umiejętności w terminie wskazanym przez 

nauczyciela. Uczeń i jego rodzice informowani są o postępach ucznia w nauce, a także  

o uzyskanych przez niego ocenach za pośrednictwem Librus Synergia.  

 

Ad. § 1, pkt 5  

Uzyskane przez ucznia oceny cząstkowe będą uwzględnione podczas ustalania oceny 

klasyfikacyjnej. Jeżeli okres prowadzenia działalności dydaktycznej i wychowawczej w trybie 

zdalnym przypadnie na czas obejmujący zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

zostaną zastosowane zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki 

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 

http://www.epodreczniki.pl/
https://sites.google.com/view/naukazdalnazsk/strona-startowa
https://sites.google.com/view/naukazdalnazsk/strona-startowa
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oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także sposób zaliczania zajęć realizowanych 

w formach pozaszkolnych, w trybie zdalnym, zgodnie z terminami wyznaczonych przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

Ad. § 1, pkt 7  

Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną w systemie Librus Synergia. Zobowiązany jest 

do bieżącego rejestrowania prowadzonych zajęć oraz oceniania uczniów. Wychowawca klasy, 

każdego dnia, po zakończeniu zajęć danego oddziału, monitoruje udział uczniów w procesie 

zdalnego nauczania poprzez sprawdzenie statystyki logowań. W przypadku braku aktywności 

ucznia wychowawca powiadamia o tym fakcie rodziców, którzy proszeni są o monitorowanie 

udziału dzieci i młodzieży w zajęciach oraz wspieranie działań szkoły. 

 

Ad. § 1, pkt 8  

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane  

w szczególności: 

1) z wykorzystaniem:  

a) materiałów i funkcjonalności platformy edukacyjnej Librus Synergia, 

b) materiałów dostępnych 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) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,  

d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;  

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny 

pracy ucznia;  

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;  

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich 

realizacji przez ucznia w domu. 

 

Ad. § 1, pkt 9  

Uczniowie i rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez 

narzędzia komunikacyjne systemu Librus Synergia. W sytuacjach szczególnych zaleca się kontakt 

telefoniczny poprzez sekretariat szkoły (58 665 42 80). Dopuszcza się, po uzgodnieniu  

z nauczycielem, inne formy komunikacji zdalnej. 

 

Ad. § 1, pkt 10  

Dyrektor na uzasadniony wniosek nauczyciela może wyrazić zgodę na modyfikację szkolnego 

zestawu programów nauczania, z zastrzeżeniem jednak, że zmiany te nie zakłócą realizacji 

podstawy programowej. 

 

Powyższe zasady wchodzą w życie z dniem 25 marca 2020 r. 

 

 

          D Y R E K T O R 

 

 

Gdynia 2020-03-24       ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz 


