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Regulamin Organizacji Kształcenia Na Odległość 
(e-nauczania) 

w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych 

im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej 

 

§1 

Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady organizacji zajęć dydaktycznych 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Zespole Szkół Technicznych 
i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej. 

§2 

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią: 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166), 

 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 - NOWE ROZPORZĄDZENIE  

 Przewiduje ono utratę mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z 
późn. zm.), a ponadto wskazuje, że w jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało 
w całości lub w części ograniczone, zawieszone zajęcia są realizowane 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. W przypadku gdy 
zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w ww. sposób, dyrektor jednostki systemu 
oświaty ustala inny sposób realizowania tych zajęć.  

 
• Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.).  

 
§3 

Słownik użytych pojęć 

 Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają odpowiednio: 

• Szkoła – Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej;  
• Nauczanie na odległość, nauczanie zdalne, e-nauczanie – proces nauczania, w którym wiedza 

przekazywana jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, a 
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komunikacja i interakcja między uczestnikami w części lub całości odbywa się za pomocą 
kanałów elektronicznych; 

• Platforma Google Classroom – usługa dla szkół, organizacji non-profit oraz użytkowników 
korzystających z osobistego konta Google. Ułatwia ona uczniom i nauczycielom komunikację 
w szkole i poza nią; 

• Dziennik Elektroniczny – mobidziennik WizjaNet dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli. 
Korzystanie z dziennika elektronicznego umożliwia rodzicom, uczniom oraz nauczycielom 
szybką i wygodną komunikację oraz łatwy wgląd w bieżące dane;  

• Rodzic/Opiekun prawny – rodzic/opiekun prawny dziecka uczęszczającego do Zespołu Szkół 
Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej; 

• Uczeń – dziecko uczęszczające do Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka 
Kępki w Bielsku-Białej; 

• Nauczyciel – nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. 
Franciszka Kępki w Bielsku-Białej, 

• Dyrektor – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki 
w Bielsku-Białej;  

• Strona internetowa szkoły – strona znajdująca się pod adresem zstih.edu.pl,  która jest 
oficjalną stroną internetową Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki 
w Bielsku-Białej; 

• Administrator Platformy Google Classroom – osoba odpowiedzialna za tworzenie kont 
użytkowników oraz zarządzania strukturą Platformy Google Classroom; 

• Dział e-nauczanie – zakładka na stronie internetowej szkoły, w której uczniowie oraz rodzice 
znajdą wszelkie niezbędne informacje dotyczące kształcenia na odległość.  

 

§4 

Podstawowe założenia 

1. E-nauczanie to kształcenie wspomagane technologiami internetowymi. Metody kształcenia 
na odległość (e-learning) służą zarówno do wspomagania zajęć tradycyjnych, 
przeprowadzania konsultacji w trybie zdalnym, jak i realizacji planowanych zajęć 
dydaktycznych.  

2. Zajęcia e-nauczanie stanowią wsparcie dla innych metod kształcenia lub mogą zastąpić 
całkowicie zajęcia tradycyjne.  

3. Kształcenie na odległość może przyjąć różne formy, w szczególności:  
• prowadzenie zajęć on-line w formie wideokonferencji (w trosce o zdrowie psychiczne 

i fizyczne uczniów lekcja może trwać krócej niż 45 minut), 
• przeprowadzanie sprawdzianów, egzaminów oraz konsultacji z wykorzystaniem 

Platformy Google Classroom, testportalu, 
• korzystanie z innych środków, form zajęć i materiałów internetowej technologii 

informatycznej.  
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§5 

• Obecność na zajęciach będzie odnotowywana w dzienniku elektronicznym na podstawie zajęć 
on-line w formie wideokonferencji lub na podstawie wykonanych przez ucznia zadań.  

• Wszelkie informacje dotyczące lekcji zdalnych będą zamieszczane przez nauczycieli danego 
przedmiotu w dzienniku elektronicznym oraz na Platformie Google Classroom. 

• Jeżeli uczeń nie będzie miał technicznej możliwości wzięcia udziału w zajęciach za pomocą 
Platformy Google (lekcje on-line w formie wideokonferencji), podstawą do odnotowania 
obecności na zajęciach oraz wystawienia oceny jest wykonanie zadania lub kontakt 
z nauczycielem w dowolnej formie (dziennik elektroniczny, telefon, e-mail, messenger, 
whatsapp, itp).  

• W czasie kształcenia na odległość zajęcia będą się odbywały według planu ustalonego przez 
Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej (nauka w trybie 
zdalnym dla całej szkoły, części klas lub hybrydowym). 

• Uczeń ma obowiązek odebrać wiadomość wysłaną przez nauczyciela w ciągu 24 h od 
planowanej lekcji, jako potwierdzenie „e-obecności”. W przypadku przedłużających się 
problemów technicznych uczeń ma obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji 
wychowawcę i nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 

§6 

Przed każdymi zajęciami uczeń ma obowiązek zalogować się do dziennika elektronicznego, 
sprawdzić zapisy w kalendarzu klasy oraz odczytać wiadomości, w których znajdzie kod zajęć na 
platformę Google Classroom lub inne niezbędne informacje. 

 

§7 

Uruchomienie zajęć online wymaga: 

• skopiowania i przejścia pod wskazany przez nauczyciela adres wideokonferencji lub 
sprawdzianu; 

• zalogowania się do konta Google i przejścia do zajęć Google Classroom na podstawie 
otrzymanego kodu zajęć.  

 

§8 

• Platforma Google Classroom jest systemem informatycznym wspomagającym realizację 
procesów dydaktycznych Szkoły.  

• Zajęcia na Platformie Google Classroom będą realizowane z wykorzystaniem:  
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnianej 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem 
epodreczniki.pl;  

http://www.epodreczniki.pl/
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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) innych niż wymienione w pkt. a-b materiałów wskazanych przez nauczyciela.  
• za pomocą Platformy Google Classroom uczeń będzie podejmował aktywności określone 

przez nauczyciela, które:  
a) potwierdzą zapoznanie się ze wskazanym materiałem;  
b) będą dawały podstawę do oceny pracy ucznia;  

• nauczyciel wpisuje w kalendarzu klasy informacje dotyczące materiałów do danej lekcji, 
• nauczyciel do każdej lekcji dołączy źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym 

materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie mogą korzystać; 
• uczniowie oraz nauczyciele otrzymają dane dostępowe do platformy Google Classroom 

zawierające login i hasło (przy pierwszym logowaniu należy ustalić samodzielnie hasło 
logowania);  

• za zakładanie kont użytkowników i nadawanie odpowiednich uprawnień odpowiedzialny jest 
Administrator Platformy Google Classroom.  

 

§9 

O wybranych rozwiązaniach w zakresie kształcenia na odległość Dyrektor zawiadamia rodziców, 
uczniów i nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego oraz poprzez stronę internetową szkoły 
(zakładka E-nauczanie). 

 

§10 

Zasady oceniania i kontaktu z uczniami w trakcie kształcenia na odległość: 

• monitorowanie postępów uczniów będzie odbywało się za pomocą platformy Google 
Classroom i dziennika elektronicznego; 

• prace będą oceniane zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania; 
• ocena semestralna oraz ocena klasyfikacji rocznej podczas kształcenia na odległość zostanie 

wystawiona zgodnie z obowiązującymi Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;  
• oceny będą wpisywane do dziennika elektronicznego;  
• o bieżących postępach w nauce uczniowie oraz rodzice będą informowani poprzez dziennik 

elektroniczny (zakładka oceny, frekwencja, zachowanie). 
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§11 

Kształcenie na odległość będzie obejmowało: 

• zajęcia w formie online z wykorzystaniem komputera; 
• wykonywanie przez uczniów ćwiczeń we własnym zakresie bez użycia komputera;  
• wykonywanie przez uczniów zadań we własnym zakresie z użyciem komputera.  

 

§12 

Zapisy wchodzą w życie z dniem 1.09.2020r. 

 
Rekomenduje się korzystanie z dziennika elektronicznego oraz Platformy Google za pomocą 
przeglądarki internetowej (aplikacja mobilna nie posiada wszystkich funkcji a niektóre są 
płatne).  


