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Zasad pracy zdalnej nauczycieli i wychowawców w okresie zawieszenia zajęć  

wynikającego z zagrożenia zarażeniem korona wirusem w dniach od 25 marca do 10 

kwietnia 2020 r. 
 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, ustalone zostały następujące zasady:  

 

 

1. Dziennik elektroniczny jest podstawowym narzędziem do komunikacji  

z uczniami, rodzicami, nauczycielami i dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły. 

2. Nauczyciel może wskazać inną formę komunikacji online, informując o tym 

uczniów, rodziców i dyrektora lub wicedyrektora za pomocą komunikatora  

w dzienniku elektronicznym. 

3. Materiały dydaktyczne przeznaczone dla uczniów przygotowywane są przez 

nauczycieli i umieszczane na dysku Google (w chmurze internetowej). 

4. Nauczyciele przygotowują materiały dydaktyczne dla uczniów na każdy tydzień 

zawieszenia zajęć i cyklicznie umieszczają je na dysku Google. 

5. Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z tygodniowym planem zajęć – są dostępni dla 

uczniów przez wskazane  przez siebie sposoby komunikacji.  

6. Stosownie do specyfiki przedmiotu, nauczyciele ustalają sposoby weryfikacji 

wiedzy i umiejętności uczniów i przekazują tę informację uczniom, rodzicom  

i dyrektorowi lub wicedyrektorowi oraz na bieżąco wpisują do dziennika oceny 

uzyskane przez uczniów. 

7. Nauczyciele, w ramach współpracy z wychowawcami, przekazują im informacje 

o bieżących problemach w kontaktach z uczniami oraz wskazują uczniów, którzy 

wymagają szczególnych działań wynikających z zagrożenia oceną niedostateczną 

w klasyfikacji końcowej lub rocznej. 

8. Nauczyciel określa zasady i formy pracy mające zapewnić uczniowi możliwość 

poprawy niekorzystnych ocen, zwłaszcza niedostatecznych.  

9. Wychowawca koordynuje pozyskiwanie informacji o uczniach mających 

problemy ze zdalnym nauczaniem i informuje o tym dyrektora szkoły. 

10. Wychowawca przekazuje uczniom i rodzicom uzyskane od nauczycieli 

informacje związane z procesem kształcenia, w szczególności dotyczące uczniów 

zagrożonych oceną niedostateczną w klasyfikacji końcowej lub rocznej. 

11. Wychowawca przekazuje uczniom i rodzicom bieżące informacje dotyczące 

zasad zdalnego nauczania i funkcjonowania szkoły. 
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