
Aneks do PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z EDUKACJI DLA 

BEZPIECZEŃSTWA 

NAUCZANIE ZDALNE lub HYBRYDOWE 

 

 

Nauczanie zdalne lub hybrydowe  

 

W przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego, zajęcia prowadzone są w formie zdalnej. 

 

1. Podczas pracy zdalnej zadania domowe przesyłane są zgodnie z planem lekcji - jedno zadanie w dniu,  

w którym odbywa się lekcja lub prowadzone są lekcje on-line w godzinie zgodnej z planem lekcji. 

2. Lekcje on-line prowadzone są za pomocą programu Zoom lub Teams. 

3. Zadania zdalne przesyłane są do uczniów za pomocą dziennika elektronicznego lub Teams.  

4. Uczeń wykonuje zadania i odsyła je do nauczyciela prowadzącego tym samym kanałem, którym 

otrzymał zadanie w ściśle wyznaczonym terminie.  

5. Ocenie podlega każde przesłane zadanie  - (waga 1).  . 

6. Nieprzesłanie zadania w terminie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

7. W pracy zdalnej formą sprawdzania wiedzy są testy (sprawdziany i kartkówki), które są obowiązkowe. 

Uczeń otrzymuje link do platformy testportal.pl i tam rozwiązuje zadania (sprawdzian waga 4, 

kartkówka waga 2). 

 

8. W przypadku trudności z odczytaniem lub przesłaniem zadania, uczeń powinien zgłosić ten fakt 

nauczycielowi (wiadomość Librus, Teams) przed terminem wyznaczonym na odczytanie lub 

zakończenie zadania. 

9. Lekcji nie można nagrywać, fotografować, robić PrintScreenów, przekazywać linków do zajęć innym 

osobom i upubliczniać w jakiejkolwiek formie. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się z konsekwencjami 

prawnymi.  

10. Nie dopuszcza się aktów cyberprzemocy wobec innych uczestników lekcji. Zabronione są żarty, 

niestosowne komentarze, wyśmiewanie, używanie wulgaryzmów, krytykowanie, obrażanie, dywagacje na 

tematy niezwiązane z lekcją. 

 

 

FREKWENCJA W PRACY ZDALNEJ 

 

 Podczas pracy zdalnej sprawdzana jest frekwencja. 

 W przypadku przesłania zadania domowego frekwencję ustala się na podstawie odczytania 

konkretnego zadania domowego, przesłanego uczniowi w dniu lekcji  (wg. planu lekcji). Jeśli 

jest to lekcja on-line uczeń ma obowiązek włączyć mikrofon i odpowiedzieć , że jest obecny. 

Po skończonej lekcji również włącza mikrofon i informuje, że się wyloguje. Osoby, które w ten 

sposób nie zakończą lekcji on-line mają nieobecność na lekcji. 

 Zadanie musi być odczytane w dniu, w którym zostało wysłane.  

 Odczytanie zadania w dniu lekcji, oznacza obecność na lekcji. 

 Odczytanie zadania w innym terminie oznacza nieobecność na lekcji (decyduje data 

odczytania, nie godzina). 
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