
Załącznik nr 6 

 

Regulamin nauczania zdalnego i hybrydowego 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Smolenia w Bytomiu. 

 

1. Kształcenie na odległość może zostać wprowadzone na czas określony dla całej szkoły, dla 
określonej grupy klas lub konkretnego oddziału. 

2. Zajęcia w formie zdalnej lub hybrydowej odbywają się zgodnie z obowiązującym szkolnym 
planem lekcji. 

3. Podczas zajęć lekcyjnych nauczyciele i uczniowie są obowiązkowo w bezpośrednim 
kontakcie online audio-video za pomocą pakietu narzędzi i usług Google Workspace, używając 
domeny szkoły i szkolnych loginów. 

4. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne lub hybrydowe z domu lub z sali lekcyjnej. Nauczyciel 
przebywający na kwarantannie może prowadzić zajęcia zdalne lub hybrydowe z domu. 

5. W czasie zajęć zdalnych wszyscy uczniowie oddziału lub szkoły przebywają w domu. 

6. W czasie zajęć hybrydowych część uczniów szkoły przebywa w domu, druga część na 
zajęciach w szkole. 

7. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość trwa 30 minut. Przerwy trwają 15 minut. Zmiana 
długości trwania godziny lekcyjnej związana jest z uwzględnieniem możliwości psychofi-
zycznych uczniów podczas pracy z komputerem. 

8. Nauczyciel w trakcie zajęć zblokowanych może ustalać dodatkowe przerwy w lekcjach. 

9. Zajęcia rewalidacyjne, nauczania indywidualne oraz godziny ITN odbywają się zdalnie 
zgodnie z ustalonym planem zajęć. Możliwa jest przemyślana i logiczna modyfikacja tego typu 
zajęć/godzin. 

10. Podstawową formą kontaktu rodzic – nauczyciel – dyrektor jest kontakt poprzez 
e-dziennik - LIBRUS i wskazane adresy meilowe uczniów (w tym adresy zbiorcze) i adresy 
meilowe nauczycieli. Nauczyciele wyznaczają bezpośrednio z rodzicami terminy konsultacji 
online na wniosek rodziców. Dopuszcza się również kontakt telefoniczny w przypadku braku 
możliwości obsługiwania korespondencji elektronicznej. 

11. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik na odległość mogą być realizowane 
z wykorzystaniem: 

a) materiałów i funkcjonalności platformy edukacyjnej www.epodreczniki.pl, 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych: Ministerstwa Edukacji i Nauki, jednostek 
podległych właściwemu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach 
internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, 

c) materiałów prezentowanych w programach telewizji i radiofonii, 

d) innych materiałów wskazanych i przygotowanych przez nauczycieli oraz wydawnictwa 
opracowujące podręczniki na podstawie programów nauczania. 



12. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów obywa się na podstawie aktualnie 
obowiązujących przepisów, znajdujących się w statucie szkoły z uwzględnieniem 
przedmiotowych systemów oceniania. Nauczyciel może wprowadzić ograniczenie form 
oceniania. W ocenianiu uwzględnia się przede wszystkim zaangażowanie uczniów w proces 
edukacji na odległość, potwierdzone stałą łącznością z nauczycielem i obecnością podczas 
zajęć. Udział w zajęciach zgodnie z planem lekcji jest obowiązkowy i potwierdzany 
w e-dzienniku – LIBRUSIE. Informacje dla rodziców i uczniów o postępach ucznia w nauce 
i uzyskanych przez niego frekwencji i ocenach umieszczane są na bieżąco w szkolnym 
e-dzienniku – LIBRUSIE. 

 


