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Realizacja rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej 

w sprawie zdalnego nauczania 

I. §1 pkt 1 rozporządzenia MEN

Powiadomienie  przez  dziennik  elektroniczny  LIBRUS  uczniów,  rodziców  oraz
nauczycieli  o  wyborze  podstawowego  narzędzia  w  zdalnym  nauczaniu,  jakim  jest
Platforma Microsoft Office 365 Teams zwana dalej „platformą edukacyjną”.
Dziennik  elektroniczny  Librus  i  służbowa  poczta  elektroniczna,  służą  przede
wszystkim  celom  informacyjnym,  a  także  komunikacji  z  uczniami  i  rodzicami.  
Z  platform Wsipnet,  NowaEra   oraz  ZOOM  nauczyciele  wykorzystują  zadania  do
prowadzenia lekcji on-line.

II. § 1 pkt 2 rozporządzenia MEN

Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając
potrzeby edukacyjne  i  możliwości  psychofizyczne  dzieci  i  uczniów,  w tym dzieci  
i uczniów objętych kształceniem specjalnym.
W  edukacji  zdalnej  w  szczególności  należy  zwrócić  uwagę  na  realizację
Indywidualnych  Programów  Edukacyjno  Terapeutycznych,  zajęć  logopedycznych,
zajęć  rewalidacyjnych,  zindywidualizowanych  ścieżek  kształcenia  oraz  zajęć  
z cudzoziemcami. Należy:
 utrzymać  stały kontakt  z  nauczycielami,  rodzicami  i  uczniami  poprzez dziennik

elektroniczny Librus lub telefonicznie czy mailowo;
 na  bieżąco  utrzymywać  kontakt  z  pedagogiem,  psychologiem  i  nauczycielami

wspomagających z nauczycielami, rodzicami i uczniami;
 reagować na uwagi i rozwiązywanie pojawiających się problemów na bieżąco.

III. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN

Przewodniczący zespołów przedmiotowych zobowiązani są do kontaktu zespołu w celu
ustalenia  wspólnej  realizacji  Podstawy  programowej.  Trzeba  zachować  zasadę
równomierności  realizacji  podstawy  programowej  i  uwzględnienie  właściwego
obciążenia uczniów, ich możliwości psychofizyczne, dostosowania wymagań i treści
zgodnie z opiniami i orzeczeniami z PPP. 
Niedopuszczalne jest zasypywanie uczniów materiałami, zadaniami i wymaganiami.

      IV.      1 pkt 4 rozporządzenia MEN

Sposób  monitorowania  postępów  uczniów,  weryfikowania  wiedzy  i  umiejętności
uczniów:
 na bieżąco logowanie do dziennika elektronicznego Librus;
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 mając  na  uwadze  problemy techniczne  lub  brak  komputera  czy  pracę  tylko  na
smartfonie,  uczniom  realizującym  materiał  i  wykonujący  zadania  zalicza  się
obecność;

 jeżeli  uczeń  w  ogóle  nie  uczestniczy  w  zdalnym  nauczaniu  i  nie  oddaje  do
sprawdzenia/oceny  prac  umieszczonych  na  platformie  edukacyjnej  przez
nauczyciela danych zajęć edukacyjnych, na zajęciach tych  uczeń ma zaznaczaną
nieobecność;

 ocenianie  uczniów  jest  realizowane  zgodnie  ze  Statutem  ze  szczególnym
uwzględnieniem dostosowań (uczniowie posiadający orzeczenie, opinię, uczniowie
zdolni);

 oceniamy aktywność podczas lekcji - wpisujemy plusy; 
 na  zajęciach  edukacyjnych  odbywających  się  raz  w  tygodniu,  uczeń  otrzymuje

ocenę bardzo dobrą za trzy plusy;
 na zajęciach edukacyjnych odbywających się w tygodniu dwa razy i więcej, uczeń

otrzymuje ocenę bardzo dobrą za cztery plusy;
 w edukacji wczesnoszkolnej uczeń za cztery plusy z aktywności na zajęciach on-

line otrzymuje ocenę bardzo dobrą;
 prace domowe są oceniane pozytywnie;
 za  nieoddaną  pracę  w  terminie  wskazanym  przez  nauczyciela  uczeń  otrzymuje

informacje brak zadania „bz”, 
 jeżeli  uczeń  nie  oddaje  prac,  nauczyciel  wysyła  wiadomość  do  rodziców  

i wyznacza nowy termin, w przypadku dalszego braku pracy uczeń otrzymuje z niej
ocenę niedostateczną;

 uczeń w konsultacji z nauczycielem ma możliwość poprawy oceny;
 uczeń poprawia  ocenę  niedostateczną  za pierwsze  półrocze  w formie  i  terminie

uzgodnionym z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych;
 sprawdziany  realizowane  są  on-line  w  formie  testów,  kart  pracy,  prezentacji,

dowolnych lub według wytycznych nauczyciela,
 sprawdziany na platformach on-line w formie interaktywnej, nie dłuższe niż na 25

minut;
 lekcje on-line prowadzone są w czasie nie krótszym niż 15 min i nie dłuższym niż

30 min, przy zachowaniu przepisów BHP pracy przy komputerze;
 nauczyciel wspomagający ściśle współpracuje z nauczycielami zajęć edukacyjnych

dotyczy to nie tylko uczniów z orzeczeniem;
 na  zajęciach  z  informatyki  ocenianie  dokonuje  się  na  bieżąco,  na  podstawie

prezentowanych  przez  uczniów  prac  on-line  i  ćwiczeń/zadań  interaktywnych
zgodnie z wymaganiami nauczyciela;

 wykonane prace pisemne, mogą być przez uczniów przesyłane on-line, również  
w formie zdjęć;

 w przedmiotach artystycznych i wychowaniu fizycznym oceniamy zaangażowanie 
i udział;

 w  przypadku  oceniania  różnego  typu  ćwiczeń  interaktywnych,  w  tym
sprawdzianów, ocena merytoryczna, dotycząca sprawdzenia wiedzy i umiejętności
jest możliwa tylko wtedy, gdy ćwiczenie interaktywne jest możliwe do zapisania,
przez nauczyciela, wraz z odpowiedziami danego ucznia, jeśli nie jest to możliwe,
wtedy pozostaje ocena za aktywność;

 w  przypadku  braku  możliwości  sprawdzenia  umiejętności  ucznia,  np.  brak
aktywności ucznia, nauczyciel przedmiotowiec kontaktuje się z rodzicem ucznia  
w celu wyjaśnień, zgłasza ten fakt przewodniczącemu i pedagogowi/psychologowi
szkoły i zwoływany jest  Nauczycielskiego Zespołu Klasowego w celu podjęcia
dalszych działań zaradczych i pomocy uczniowi;



 bierze się pod uwagę również przesyłanie kart pracy do wykonanie przez ucznia
pocztą;

 ceny za wykonaną pracę wstawiamy do dziennika elektronicznego Librus.
    

           Przy ocenie brane są pod uwagę trudności wynikające z czynników obiektywnych,  
      np. brak komputera, przerwania połączenia itp., wykazanie elastyczności w podejściu   

                  do uczniów, przy pracy sprawdzającej.

      V.       1 pkt 5 rozporządzenia MEN

Egzaminy klasyfikacyjne, egzaminy poprawkowe, sprawdzian wiedzy i umiejętności,
oraz  warunki  i  sposób  ustalania  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  
w  przypadku  wniesienia  zastrzeżenia  do  trybu  ustalenia  oceny,  o  której  mowa  
w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r.
poz.  1481, 1818 i 2197),  a także warunki i  sposób zaliczania zajęć realizowanych  
w formach pozaszkolnych. Szczegółowe informacje zostaną przekazane bezpośrednio
uczniowi i rodzicom, którego to dotyczy.
W przypadku zmiany Rozporządzenie  MEN i  przedłużenia  czasowego ograniczenia
funkcjonowania szkół wytyczne będą podawane na bieżącą.

     VI.        1 pkt 6 rozporządzenia MEN 
 nie dotyczy 

     VII.      1 pkt 7 rozporządzenia MEN
Sposób dokumentowania realizacji zadań na podstawie:

- raportów dziennika elektronicznego Librus;
- realizacja podstawy programowej;
- ocen w dzienniku elektronicznym Librus;
- zakładka – dodatkowe godziny- praca zdalna.
 

      VIII.    1 pkt 8 rozporządzenia MEN

Zajęciach  on-line  prowadzone są  z  wykorzystaniem metod  i  technik  kształcenia  na
odległość oraz materiałów w postaci elektronicznej np.: dostępnych na stronach 
- Ministerstwa Edukacji Narodowej;
- CKE cke.gov.pl i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oke.waw.pl;
- innych platform edukacyjnych;
- materiałów wskazanych przez nauczycieli;
- oprogramowania Office – indywidualne konta uczniów.
Mogą być  również realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela,  jednak
głównym narzędziem jest platforma Microsoft Office 365 Teams.

        IX.    1 pkt 9 rozporządzenia MEN
       Konsultacje z nauczycielami zgodnie z planem zajęć lekcyjnym poprzez platformę 

      edukacyjną  Microsoft Office 365 Teams oraz zgodnie z potrzebami przez dziennik     
                  elektroniczny Librus oraz pocztę służbową nauczycieli.
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