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Wstęp 

Postępujący wzrost zachorowań w sezonie jesiennym i gwałtowny rozwój epidemii związanej 

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, spowodował ponowne wprowadzenie restrykcji, 

znanych z ubiegłego roku szkolnego 2019/2020. Nowością w roku szkolnym 2020/2021 jest podział 

terytorium kraju na dwie strefy – czerwoną i żółtą, do których na podstawie kryterium ilości nowych 

zachorowań w przedziale czasu, kwalifikowane są powiaty oraz miasta na prawach powiatu1: 

 w strefie czerwonej – ogranicza się w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych 

szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowe, szkoły policealne), 

zadania jednostek systemu oświaty realizowane są z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość z wykorzystaniem ogólnodostępnych stron internetowych, 

materiałów edukacyjnych oraz platform edukacyjnych.2 

 w strefie żółtej – ogranicza się w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół 

ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowe, szkoły policealne),  

zadania jednostek systemu oświaty realizowane są w tzw. „trybie hybrydowym”  

– co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole oraz nie więcej niż 50% uczniów 

realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

G Suite dla Szkół i Uczelni 

 Jedną ze wspomnianych metod i technik kształcenia na odległość, rekomendowaną przez 

Ministerstwo Cyfryzacji jest G Suite dla Szkół i Uczelni czyli kompleksowy pakiet bezpłatnych narzędzi 

i usług Google dostosowanych do potrzeb szkół, umożliwiający efektywną pracę zdalną oraz wymianę 

informacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy nauczycielami i uczniami. 

Pakiet oferuje m.in. obsługę kont pocztowych w domenach edukacyjnych poprzez Gmail; narzędzia do 

komunikacji zbiorowej i organizacji pracy (Kalendarz, Hangouts Chat, Hangouts Meet); rozbudowany 

pakiet biurowy, umożliwiający tworzenie i wspólne edytowanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych 

i prezentacji, a także miejsce na dane w chmurze do przechowywania i udostępniania plików. 

Co ważne – G Suite dla Szkół i Uczelni działa w chmurze, a do jego obsługi wystarczy komputer, 

tablet lub telefon z dostępem do internetu i przeglądarka, bez względu na to gdzie się znajdujesz oraz 

nie zawiera reklam. 

 

 

  

                                                           
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1830) 
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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. 2020 poz. 493) 
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Google Classroom 

„Google Classroom sprawia, że nauczanie jest skuteczniejsze dzięki ułatwianiu obsługi 

projektów, zwiększaniu wydajności współpracy i zachęcaniu do komunikacji. Nauczyciele mogą tworzyć 

zajęcia, przydzielać projekty, przesyłać komentarze i zarządzać wszystkim w jednym miejscu. Classroom 

płynnie integruje się też z innymi narzędziami Google, takimi jak Dokumenty czy Dysk Google.” 

 

Google Classroom stanowi integralną część pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni i jest narzędziem 

dedykowanym do przeprowadzania w formie zdalnej lekcji oraz konsultacji, celem realizacji  

w sposób ciągły i niezakłócony, obowiązkowej podstawy programowej. Każda klasa bądź oddział  

(czyli semestr w szkołach zaocznych), posiada własną, dedykowaną do pracy przestrzeń łączącą 

uczniów lub słuchaczy i nauczycieli, posiadających indywidualne konta w systemie: 

Zajęcia edukacyjne i konsultacje w formie zdalnej, realizowane poprzez Google Classroom 

uwzględniają dotychczasowy podział na poszczególne przedmioty edukacyjne oraz mogą obejmować: 

1. udostępnienie uczniom lub słuchaczom materiału w formie skryptu z omówieniem poszczególnych 

zagadnień, dotyczących danego tematu lekcji lub konsultacji; 

2. udostępnienie uczniom lub słuchaczom materiałów multimedialnych w formie prezentacji 

materiałów audio lub filmów edukacyjnych, dotyczących danego tematu lekcji lub konsultacji; 

3. udostępnienie uczniom lub słuchaczom linków do zewnętrznych stron internetowych; 

4. udostępnienie uczniom lub słuchaczom zadań do wykonania w celu utrwalenia wiedzy; 

5. przeprowadzenie wideokonferencji online za pomocą Google Hangouts Meet; 

6. zlecanie uczniom różnych zdań do wykonania czy przeprowadzanie sprawdzianów, a następnie 

sprawdzanie i ocenianie prac w celu monitorowania wiedzy ucznia oraz jego postępów w nauce. 
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Tworzenie konta w G Suite dla Szkół i Uczelni 

Wszystkim naszym uczniom, słuchaczom i nauczycielom tworzymy indywidualne imienne 

konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni. Aby zakończyć proces rejestracji, otwórz swoje konto 

pocztowe i odszukaj wiadomość powitalną zatytułowaną „Masz nowe konto Google w domenie…”,  

i postępuj zgodnie z instrukcją: 

 

 

 Zapamiętaj swoją nazwę użytkownika, która będzie służyć do logowania; 

 Zaakceptuj warunki korzystania z konta oraz z usług Google i Politykę prywatności; 

 Utwórz nowe, silne hasło, którego nie używasz w innych witrynach; 

 Panel usług dostępny jest pod adresem: https://gsuite.google.com/dashboard  

 

 

  

https://gsuite.google.com/dashboard
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Google Classroom – dla uczniów i słuchaczy 

 Aby dołączyć do zajęć, otwórz Classroom w panelu usług lub: https://classroom.google.com/  

a następnie „wybierz swoją rolę” – „jestem uczniem” i kliknij przycisk „Dołącz”: 

 

 w zakładce Strumień – zobaczysz nadchodzące zadania do oddania w najbliższym czasie,  

masz również możliwość porozmawiania z innymi uczniami / słuchaczami i nauczycielami; 

 w zakładce Zadania – znajdziesz wszystkie lekcje lub konsultacje, pogrupowane według 

poszczególnych przedmiotów wraz z dołączonymi materiałami oraz zadaniami do wykonania; 

dodatkowo do każdych zajęć możesz zamieścić swój komentarz z pytaniami bądź uwagami; 

 

  

https://classroom.google.com/
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Google Classroom – dla nauczycieli 

Aby dołączyć do zajęć, otwórz Classroom w panelu usług lub: https://classroom.google.com/  

a następnie „wybierz swoją rolę” – „jestem nauczycielem” i kliknij przycisk „Przyjmij zaproszenie”. 

 

 w zakładce Strumień – zobaczysz nadchodzące zadania do oddania w najbliższym czasie,  

masz również możliwość porozmawiania z innymi uczniami lub słuchaczami i nauczycielami; 

 

 w zakładce Zadania – masz możliwość tworzenia lekcji lub konsultacji: + Utwórz -> Materiał 

 w polu Tytuł:  wpisz temat lekcji lub konsultacji; 

 w polu Opis:  możesz zamieścić krótką notatkę lub informację; 

 za pomocą przycisku Dodaj (z ikoną spinacza) można zamieścić skrypt do lekcji (Plik),  

link do strony (np. z serwisu epodreczniki.pl) lub film w serwisie YouTube; 

 w sekcji Temat wybierz jeden z przedmiotów, którego dotyczy lekcja lub konsultacja; 

 na koniec zdecyduj czy Materiał ma zostać opublikowany od razu, zaplanuj datę jego 

publikacji w późniejszym terminie lub „zapisz jako wersję roboczą” (bez publikowania). 

 

Możesz utworzyć również: 

o Projekt – w którym połączysz przeprowadzenie lekcji oraz zlecisz wykonanie jakiegoś zadania 

(na ocenę / bez oceny) lub wyłącznie wykonanie samego zadania, które może zostać zrobione 

elektronicznie (np. napisanie wypracowania), ale też tradycyjnie – np. uczeń pisze odręcznie 

wypracowanie, a następnie skan lub zdjęcie załącza do sprawdzenia; 

o Projekt - Test – czyli typowy sprawdzian wiedzy ucznia, zawierający pytania jednokrotnego lub 

wielokrotnego wyboru; w formie listy rozwijanej; z miejscem na krótką lub długą odpowiedź; 

o Pytanie – na ocenę lub bez oceny; z ustalonym terminem wykonania lub bez terminu; w formie 

krótkiej odpowiedź lub jednokrotnego wyboru, aby sprawdzić wiedzę ucznia lub poznać jego 

zdanie na dany temat. 

https://classroom.google.com/
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Przy tworzeniu Projektu, Testu lub Pytania, dostępne są dodatkowe opcje dotyczące oceniania: 

 Punkty – maksymalna liczba punktów, jakie można uzyskać za zadanie (pozostaw 100) 

(można również ustawić „brak oceny” – zadanie nie będzie podlegało ocenie); 

 Kategoria ocen – przypisuje ocenie uzyskanej za zadanie określoną wagę; 

Ocena ogólna z danego przedmiotu obliczana jest na podstawie średniej ważonej.  

W liceum dla młodzieży są to: 

o „sprawdzian” – 50%  (dla sprawdzianów oraz wypracowań) 

o „kartkówka” – 20% 

o „odpowiedź” – 15% 

o „zadanie” – 15% 

 Termin – można określić datę i godzinę do kiedy uczniowie powinni wykonać zadanie; 

 

 w zakładce Osoby – znajdziesz listę nauczycieli uczących w danej klasie oraz uczniów lub słuchaczy; 

 

 w zakładce Oceny – sprawdzisz i ocenisz realizację zadań zleconych uczniom, mogą być to: prace 

domowe, projekty, sprawdziany, albo też praca kontrolna w przypadku szkół dla dorosłych.  

Dzięki narzędziom do rysowania i pisania w Classroom możesz dodawać komentarze bezpośrednio 

do prac uczniów. Możesz podkreślać słowa, wyróżniać tekst i pisać notatki w plikach Dokumentów 

Google, plikach Adobe PDF oraz dokumentach pakietu Microsoft Office. 

 

Sprawdzanie zadań 

Aby sprawdzić pracę ucznia lub słuchacza, przejdź w danej klasie do zakładki „Oceny” lub: 

 rozwiń pasek po lewej stronie (ikona trzech poziomych linii, obok logo Google Classroom); 
 następnie wybierz „Do zrobienia”; 
 wybierz i kliknij tytuł zadania do oceny. 

 

 Na liście po lewej stronie – zobaczysz, którzy z uczniów/słuchaczy wykonali zadanie oraz wstawisz 

liczbę uzyskanych przez nich punktów, odpowiadających uzyskanej ocenie za zadanie.  

 Na środku – dostępne są kafelki z imieniem i nazwiskiem wszystkich uczniów/słuchaczy wraz z 

przesłaną przez nich pracą. Aby wyświetlić i sprawdzić pracę, kliknij na jej miniaturkę (zdjęcie). 

Po otworzeniu pracy ucznia/słuchacza w głównym oknie widoczny jest jej podgląd i przyciski 

„pomniejsz” / „powiększ”. Istnieje również możliwość: dodania komentarza do danego fragmentu 

pracy, jej wydrukowania lub pobrania na dysk (przydatne w przypadku zmiany orientacji z poziomej). 

W panelu bocznym (po prawej stronie) możemy: przełączyć się na kolejny załącznik (stronę – w 

przypadku pracy przesłanej w postaci kilku plików), wstawić liczbę uzyskanych punków oraz komentarz 

prywatny odnoszący się do całości pracy, widoczny tylko dla jej autora. 

Ważne: liczba punktów zostanie zapisana jako „ocena robocza”, która wymaga zatwierdzenia,  

Aby zatwierdzić ocenę należy użyć przycisku „Zwróć” (w podglądzie pracy), zaznaczając na liście 

uczniów przypisanych do zadania (jednego/kilku) lub pojedynczo, poprzez ikonkę trzech kropek, która 

pojawia się przy ilości punktów po wskazaniu ich kursorem na liście uczniów przypisanych do zadania.  
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Regulamin korzystania z „lekcji online” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania lekcji oraz konsultacji w formie zdalnej  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwanymi dalej „lekcjami online”, 

w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkól Arche w Lublinie: 

1) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Arche w Lublinie 

2) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Arche w Lublinie 

3) Niepubliczna Szkoła Policealna Arche w Lublinie 

2. Podstawę prawną do przeprowadzenia lekcji oraz konsultacji w formie zdalnej stanowią: 

1) § 3a. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.1 z 

późniejszymi zmianami2 

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.3 

 

Rozdział II 

Przeprowadzanie lekcji oraz konsultacji 

§ 2 

1. Lekcje oraz konsultacje w formie zdalnej prowadzone będą na platformie Google Classroom 

dostępnej pod adresem: https://classroom.google.com/  która jest integralną częścią pakietu narzędzi 

G Suite dla Szkół i Uczelni w ramach licencji przypisanej do kont w domenie: fau.szkola.pl 

2. Każdy nauczyciel, uczeń i słuchacz otrzyma dostęp do indywidualnego, imiennego konta w usłudze 

G Suite dla Szkół i Uczelni, utworzonego w ramach domeny np. jan.kowalski@fau.szkola.pl 

3. Udział w zajęciach w formie zdalnej nie jest możliwy dla kont pocztowych spoza domeny 

fau.szkola.pl – ograniczenie wynika z bezpieczeństwa oraz działania platformy Google Classroom. 

4. Udział w zajęciach w formie zdalnej przez uczniów oraz słuchaczy jest dobrowolny i zostaje 

potwierdzony poprzez dokończenie procesu rejestracji konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni 

(akceptacja regulaminu usługi i wygenerowanie hasła) oraz poprzez wciśnięcie przycisku „Dołącz”, 

w celu przystąpienia do przypisanej dla niego grupy (klasy lub semestru). 

5. Każda klasa bądź oddział (semestr w szkołach zaocznych), posiada własną, dedykowaną do pracy 

przestrzeń (grupę), łączącą uczniów tej klasy lub słuchaczy danego semestru i nauczycieli. 

6. Zajęcia edukacyjne i konsultacje w formie zdalnej uwzględniają dotychczasowy podział na 

poszczególne przedmioty edukacyjne. 

                                                           
1 Rozporządzenie 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. 2020 poz. 410) 
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 492) 
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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. 2020 poz. 493) 

https://classroom.google.com/
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7. Zajęcia edukacyjne i konsultacje w formie zdalnej uwzględniają realizację obowiązkowej podstawy 

programowej w danej szkole, dostosowanej do możliwości i ograniczeń wynikających z formy 

kształcenia na odległość oraz platformy edukacyjnej Google Classroom, jak również: 

a) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu,  

c) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego 

w ciągu dnia,  

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. 

8. Realizacja podstawy programowej na platformie Google Classroom odbywa się poprzez: 

1) udostępnienie uczniom lub słuchaczom materiału w formie skryptu z omówieniem 

poszczególnych zagadnień, dotyczących danego tematu lekcji lub konsultacji; 

2) udostępnienie uczniom lub słuchaczom materiałów multimedialnych w formie prezentacji, 

nagrań audio lub filmów edukacyjnych, dotyczących danego tematu lekcji lub konsultacji; 

3) udostępnienie uczniom lub słuchaczom odnośników do zewnętrznych witryn internetowych 

(„linków”), zawierających istotne treści lub dodatkowe materiały związane bezpośrednio z 

omawianym tematem lekcji lub konsultacji (np. epodreczniki.pl, portale tematyczne IPN, 

biblioteki cyfrowe i inne); 

4) udostępnienie uczniom lub słuchaczom zadań do wykonania w celu utrwalenia wiedzy; 

5) przeprowadzenie wideokonferencji online za pomocą Google Hangouts Meet; 

9. Uczniowie i słuchacze mają możliwość kontaktu z nauczycielami na platformie Google Classroom 

oraz używając narzędzi dostępnych w ramach pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni, poprzez: 

a) wiadomości, które mogą zamieszczać w zakładce „Strumień”, znajdującej się w każdej 

grupie i przeznaczonej wyłącznie dla uczniów i słuchaczy danej grupy oraz nauczycieli; 

b) komentarze, które mogą zamieszczać do każdych lekcji lub konsultacji; 

c) wiadomości e-mail wysyłane za pomocą kont pocztowych w domenie fau.szkola.pl 

d) wiadomości przesyłane za pomocą chatu lub przeprowadzenie wideokonferencji. 

10. Nauczyciele w celu zapewnienia ciągłości pracy i efektywnej realizacji wyznaczonych zadań, mają 

możliwość kontaktu pomiędzy sobą i z dyrekcją szkoły na platformie Google Classroom, używając 

narzędzi dostępnych w ramach pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni; za pomocą prywatnej grupy na 

facebook’u i telefonicznie. 

 

Rozdział III 

System oceniania 

w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Arche w Lublinie 

§ 3 

1. Podstawowe zasady systemu ocenia określa wewnątrzszkolny system oceniania w statucie szkoły. 

2. System oceniania w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej ma na celu 

monitorowania  postępów  uczniów  oraz  weryfikację wiedzy i umiejętności uczniów. 

3. Nauczyciele mogą zlecać uczniom poprzez platformę Google Classroom zadania do wykonania, 

podlegające ocenie lub bez oceny, które mają służyć utrwaleniu zdobytej wiedzy, poszerzaniu 

wiedzy we własnym zakresie czy przygotowaniu się do kolejnych zajęć np. przeczytanie wiersza. 

4. Zadania podlegające ocenie mogę mieć różną postać: 

1) pracy domowej do wykonania poprzez platformę Google Classroom lub wykonania w 

formie tradycyjnej bez użycia komputera/tabletu/telefonu i przesłania jej wyników w 

postaci skanu lub zdjęcia w wysokiej rozdzielczości na platformę Google Classroom; 

2) projektu edukacyjnego do wykonania poprzez platformę Google Classroom lub wykonania 

w formie tradycyjnej bez użycia komputera/tabletu/telefonu i przesłania jej wyników w 

postaci skanu lub zdjęcia w wysokiej rozdzielczości na platformę Google Classroom; 
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3) kartkówki lub sprawdzianu wiadomości obejmującego konkretny temat lub dział, do 

wykonania poprzez platformę Google Classroom w formie testu składającego się z zadań 

jednokrotnego i/lub wielokrotnego wyboru, listy rozwijanej oraz zadań otwartych; 

4) wypracowania do wykonania poprzez platformę Google Classroom; 

5) krótkiego pytania na które odpowiedź udziela uczeń poprzez platformę Google Classroom; 

5. Ocenie może podlegać również odpowiedź ustna udzielona przez ucznia w trakcie wideokonferencji 

przeprowadzonej z nauczycielem, a uzyskane wyniki zostaną zapisane w osobnym zdaniu. 

6. Nauczyciele posiadają możliwość sprawdzania i oceniania zadań, prac i sprawdzianów zdalnie, 

poprzez dodawanie komentarzy bezpośrednio do prac uczniów, podkreślanie słów, wyróżnianie 

tekstu oraz pisanie notatek. Po zakończeniu procesu sprawdzania, nauczyciel ma możliwość 

wystawienia oceny i odesłania wyników do ucznia wraz z komentarzem podsumowującym pracę. 

7. System oceniania wykonanych zadań bazuje na punktacji 0-100 punktów, przeliczanej na oceny: 

1) 0 – 29 punktów – uczeń uzyskał ocenę niedostateczną; 

2) 30 – 49 punktów – uczeń uzyskał ocenę dopuszczającą; 

3) 50 – 69 punktów – uczeń uzyskał ocenę dostateczną; 

4) 70 – 84 punktów – uczeń uzyskał ocenę dobrą; 

5) 85 – 100 punktów – uczeń uzyskał ocenę bardzo dobrą; 

8. Ocena ogólna w zajęciach realizowanych w formie zdalnej, bazuje na systemie średniej ważonej, 

obliczanej przez system na podstawie ocen uzyskanych w poszczególnych kategoriach (wg. wag): 

1) „sprawdzian” – 50%  (dla sprawdzianów oraz wypracowań) 

2) „kartkówka” – 20% 

3) „odpowiedź” – 15% 

4) „zadanie”  – 15% 

9. Przy klasyfikacji śródrocznej lub końcowej, śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna 

wystawiona przez nauczyciela danego przedmiotu powinna uwzględniać: 

1) ocenę śródroczną uzyskaną przez ucznia z danego przedmiotu; 

2) oceny uzyskane w trakcie semestru podczas zajęć stacjonarnych w szkole; 

3) ocenę ogólną w zajęciach realizowanych w formie zdalnej z danego przedmiotu  

(w okresie lub okresach prowadzenia zajęć w formie zdalnych do momentu zakończenia 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty). 

 

Rozdział IV 

System oceniania 

w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Arche w Lublinie 

oraz w Niepublicznej Szkole Policealnej Arche w Lublinie 

§ 4 

1. Podstawowe zasady systemu ocenia określa wewnątrzszkolny system oceniania w statucie szkoły. 

2. Słuchacze biorący udział w konsultacjach w formie zdalnej mogą otrzymywać zadania do 

wykonania z poszczególnych przedmiotów w celu utrwalenia wiedzy i nie podlegające ocenianiu. 

3. Słuchacze zobowiązani są do oddania po jednej pracy kontrolnej z każdego przedmiotu, z którego 

w danym cyklu kształcenia, realizowane są konsultacje na ich semestrze. 

4. Praca kontrolna musi zawierać: 

1) nazwę szkoły do której uczęszcza słuchacz lub określenie szkoły w formie skróconej np.: 

„liceum dla dorosłych”, „liceum zaoczne”, „szkoła policealna”; 

2) imię i nazwisko słuchacza oraz numer semestru na którym się znajduje; 

3) pełną nazwę przedmiotu nauczania, którego dotyczy; 

4) wybrany przez słuchacza temat; 
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5. Praca kontrolna może zostać wykonana poprzez platformę Google Classroom lub wykonana w 

formie tradycyjnej bez użycia komputera/tabletu/telefonu i przesłania jej wyniku w postaci skanu 

lub zdjęcia w wysokiej rozdzielczości na platformę Google Classroom, w następujących terminach: 

1) do 10 grudnia 2020 r. – obowiązuje słuchaczy semestrów I – VI Liceum dla Dorosłych oraz  

semestrów I – IV na kierunku technik administracji (szkoła policealna). 

6. Praca kontrolna podlega sprawdzeniu i ocenie przez nauczyciela prowadzącego konsultacje z 

danego przedmiotu – zdalnie, poprzez dodawanie komentarzy bezpośrednio do prac uczniów, 

podkreślanie słów, wyróżnianie tekstu oraz pisanie notatek. 

7. Nauczyciel może zdecydować o odrzuceniu pracy kontrolnej do poprawy lub uzupełnienia, jeśli: 

1) nie zawiera ona: nazwy szkoły, danych słuchacza oraz przedmiotu i tematu (§ 4 ust. 4); 

2) nie można odczytać treści zwartych w pracy (np. fatalna jakość przesłanego zdjęcia); 

8. W przypadku przesunięcia na kolejny okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty po 10 grudnia 2020 r. i związanego z tym, braku możliwości przeprowadzenia 

egzaminów semestralnych, zostaną one przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Google 

Classroom. 

9. Słuchacze VI semestru Liceum dla Dorosłych, którzy nie posiadają żadnych obecności na 

konsultacjach zrealizowanych w okresie od 1 września do 19 października 2020 r. i nie przystąpili 

do udziału w konsultacjach w formie zdalnej, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu semestralnego. 

10. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego z danego przedmiotu jest również, uzyskanie 

z pracy kontrolnej oceny na poziomie minimum dopuszczającym. 

11. W przypadku przeprowadzenia egzaminów semestralnych w formie zdalnej na platformie Google 

Classroom, ze względu na dużą ilość słuchaczy i przedmiotów oraz ograniczenia wynikające ze 

środków komunikacji elektronicznej, nie przeprowadza się egzaminów w formie ustnej, a słuchacze 

z każdego przedmiotu realizowanego w tym semestrze, przystępują do egzaminu w pisemnego. 

12. Egzamin pisemny przeprowadzany w formie zdalnej, obejmuje swoim zakresem materiał 

zrealizowany w tym semestrze i ma postać testu, składającego się z zadań jednokrotnego i/lub 

wielokrotnego wyboru, listy rozwijanej oraz zadań otwartych, przygotowanych przez nauczyciela. 

13. Słuchacz z części pisemnej egzaminu może uzyskać od 0 do 100 punktów, przeliczanych na ocenę 

końcową: 

1) 0 – 29 punktów – słuchacz uzyskał ocenę niedostateczną; 

2) 30 – 49 punktów – słuchacz uzyskał ocenę dopuszczającą; 

3) 50 – 69 punktów – słuchacz uzyskał ocenę dostateczną; 

4) 70 – 84 punktów – słuchacz uzyskał ocenę dobrą; 

5) 85 – 100 punktów – słuchacz uzyskał ocenę bardzo dobrą; 

14. Po zakończeniu egzaminu pisemnego i sprawdzeniu prac słuchaczy, nauczyciel sporządzi protokół 

w formacie PDF, a następnie przekaże go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły. 

15. Dyrektor dołączy do protokołu wydruk z systemu Google Classroom z pracami pisemnymi 

słuchaczy. 

16. Z uwagi na ogłoszenie, na terenie całego kraju, stanu epidemii związanego z zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2, protokół z egzaminu semestralnego zostanie podpisany przez nauczyciela, w 

momencie gdy będzie to możliwe i nie narazi nikogo na niebezpieczeństwo zakażenia. 

17. Końcowa ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu zostanie wystawiona na podstawie wyniku 

egzaminu pisemnego. 
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Rozdział V 

Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy 

§ 5 

1. Podstawę prawną do przeprowadzenia egzaminów stanowią: 

1) W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego – Art. 44k. 2. i 3. ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.) oraz Art. 164 ust. 3 Ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) 

2) W przypadku egzaminu poprawkowego – Art. 44m. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.) 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 

poz. 373) 

2. W przypadku spełnienia przez ucznia lub słuchacza kryteriów do przeprowadzenia egzaminu 

klasyfikacyjnego lub poprawkowego, wynikających z przepisów prawa, dyrektor w porozumieniu 

z nauczycielami ustali szczegóły egzaminu (dogodny termin, zakres materiału) i poinformuje o nich 

drogą telefoniczną rodzica ucznia lub słuchacza. 

3. Część pisemna egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego zostanie przeprowadzona na 

platformie Google Classroom pod postacią testu, składającego się z zadań jednokrotnego i/lub 

wielokrotnego wyboru, listy rozwijanej oraz zadań otwartych, przygotowanych przez nauczyciela. 

4. Uczeń lub słuchacz z części pisemnej egzaminu może uzyskać od 0 do 100 punktów, przeliczanych 

na ocenę końcową: 

1) 0 – 29 punktów – uczeń lub słuchacz uzyskał ocenę niedostateczną; 

2) 30 – 49 punktów – uczeń lub słuchacz uzyskał ocenę dopuszczającą; 

3) 50 – 69 punktów – uczeń lub słuchacz uzyskał ocenę dostateczną; 

4) 70 – 84 punktów – uczeń lub słuchacz uzyskał ocenę dobrą; 

5) 85 – 100 punktów – uczeń lub słuchacz uzyskał ocenę bardzo dobrą; 

5. Część ustna egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego zostanie przeprowadzona za pomocą 

wideokonferencji, w której poza uczniem lub słuchaczem, udział weźmie komisja, złożona z 

członków, powołanych na podstawie przepisów z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych. 

6. Członkowie komisji sporządzą protokół w formacie PDF na podstawie § 15. 10. lub § 16. 7. 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, a następnie przekażą 

go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły. 

7. Dyrektor dołączy do protokołu wydruk z systemu Google Classroom z pracą pisemną ucznia. 

8. Z uwagi na ogłoszenie, na terenie całego kraju, stanu epidemii związanego z zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2, protokół z egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego zostanie podpisany przez 

wszystkich członków komisji, w momencie gdy będzie to możliwe i nie narazi nikogo na 

niebezpieczeństwo zakażenia. 

9. Dyrektor szkoły po otrzymaniu protokołu w wersji PDF lub członek komisji po zakończeniu 

egzaminu, poinformuje drogą telefoniczną ucznia lub słuchacza o jego wynikach. 
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Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Na platformie Google Classroom oraz w narzędziach G Suite dla Szkół i Uczelni zabrania się 

publikowania treści i materiałów naruszających przepisy obowiązującego prawa oraz treści i 

materiałów: o charakterze erotycznym i pornograficznym; namawiających do przemocy i 

ukazujących przemoc; szerzących nienawiść; rasistowskich; godzących w swobodę wyznaniową; 

namawiających do popełnienia przestępstwa; stosowania nękania, dręczenia i gróźb. 

2. Zabrania się również wykorzystywania platformy Google Classroom oraz narzędzi G Suite dla 

Szkół i Uczelni do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem oraz naruszających przepisy 

obowiązującego prawa. 

3. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do porozumiewania się za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w sposób kulturalny, nie używanie przekleństw, z zachowaniem szacunku do innych. 

4. Wszyscy uczniowie i słuchacze zobowiązani są do regularnego i systematycznego korzystania  

z publikowanych przez nauczycieli zasobów i materiałów, a także wykonywania zleconych prac w 

sposób uczciwy i samodzielny. 

5. Dyrektorzy i nauczyciele sprawują ogólny nadzór nad działaniem platformy Google Classroom 

oraz narzędzi G Suite dla Szkół i Uczelni – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, łamania 

regulaminu lub innych naruszeń, będą podejmowane stosowne do sytuacji interwencje. 

6. W przypadku jakichkolwiek problemów, pytań, skarg lub wniosków skontaktuj się drogą 

telefoniczną bezpośrednio z dyrektorem szkoły w celu ustalenia podjęcia dalszych czynności.  

Pisma w postaci skanu lub zdjęcia, można kierować drogą elektroniczną na adres e-mail szkoły. 

Wszystkie dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: https://zsarche.pl/kontakt/  

7. Ze względu na bezprecedensową sytuację w jakiej aktualnie się znaleźliśmy i jej zmienność, 

dyrektor zastrzega sobie możliwość wprowadzania koniecznych zmian do regulaminu. 
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Zasady bezpieczeństwa w sieci 

 Korzystanie z zasobów globalnej sieci jaką jest internet, związane jest z wieloma zagrożeniami 

i niebezpieczeństwami, bez względu na to czy uczysz się lub pracujesz, spędzając czas w sieci, pamiętaj 

aby robić to z rozwagą i przestrzegać kilku powszechnie znanych zasad: 

 zadbaj, by oprogramowanie z którego codziennie korzystasz – w szczególności system operacyjny, 

przeglądarka internetowa oraz pakiet biurowy, ale też pozostałe programy, były systematycznie 

aktualizowane do najnowszych wersji; zainstaluj program antywirusowy lub pakiet do ochrony; 

 zadbaj, by hasła z których korzystasz do logowania były skomplikowane i trudne do odgadnięcia  

– składały się z wielu znaków, zawierały duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne ( ! @ # $ %...); 

 nie używaj jednego, tego samego hasła do logowania się w różnych serwisach czy stronach,  

– w przypadku ew. wycieku danych, atakujący nie uzyska dostępu do innych twoich kont; 

 nie udostępniaj nikomu swoich loginów i haseł, upewnij się również, że nie trzymasz ich zapisanych 

w widocznym miejscu do którego mogą mieć dostęp inne osoby; 

 jeśli istnieje taka możliwość, korzystaj podczas logowania z uwierzytelniania dwuskładnikowego 

(zwanego także weryfikacją dwuetapową), w którym poza hasłem, wymagany jest dodatkowy 

składnik w postaci kodu z SMS, kodu wygenerowanego w aplikacji (token) lub sprzętowego klucza 

bezpieczeństwa, przypominającego pendrive i podłączanego do portu USB w komputerze; 

 uważaj na oszustów, którzy podszywają się w wiadomościach e-mail i sms pod znane firmy  

(np. kurierskie, telekomunikacyjne, sklepy tradycyjne i internetowe) oraz instytucje publiczne, 

przesyłają faktury i pliki, infekujące system operacyjny złośliwym oprogramowaniem, a także 

namawiają do zapłaty niewielkich kwot poprzez fałszywe panele operatorów płatności online 

(Przelewy24, Dotpay, PayU) i fałszywe strony internetowe banków; 

 uważaj na oszustów, którzy zachęcają do udziału w fikcyjnych konkursach, oferując wygranie 

najnowszego super modelu smartfona czy voucherów o wysokich nominałach (bony do sklepów), 

w rzeczywistości, najczęściej wyłudzają oni w ten sposób dane osobowe; 

 przed dokonaniem zakupu sprawdź dokładnie sklep internetowy z którego chcesz skorzystać:  

o nie sugeruj się wyłącznie opiniami zamieszonymi w porównywarkach cen; 

o przeczytaj regulamin sklepu, sprawdź gdzie mieści się jego siedziba i kto go prowadzi; 

o sprawdź czy za produkty możesz zapłacić przy użyciu różnych form płatności; 

o sprawdź ceny tych samych produktów w różnych sklepach oraz omijaj te,  

w których dostępne produkty sprzedawane są w podejrzanie niskich cenach; 

 płać za zakupy w internecie za pomocą karty płatniczej – pomimo błędnie panującego stereotypu, 

jest to najbezpieczniejsza z form płatności, ponieważ transakcje wymagają dodatkowej autoryzacji 

(3-D Secure) i zabezpieczone są procedurą „chargeback”, której nie posiada np. BLIK; 

 nie udostępniaj nikomu wygenerowanych kodów BLIK; 

 chroń swoją tożsamość zarówno tą prawdziwą, jak też wirtualną, zwróć uwagę na to jakie dane, 

komu i gdzie udostępniasz, pamiętając przy tym, iż materiały, pliki i dane, rozchodzą się w 

internecie błyskawicznie, a usunięcie ich później w większości przypadków, graniczy z cudem; 

 sprawdzaj ile czasu twoje dziecko spędza w sieci, co właściwie tam robi, jakie strony odwiedza,  

z kim się kontaktuje; poświęć mu czas i nie bój się z nim rozmawiać, również o zagrożeniach; 

 na wypadek infekcji złośliwym oprogramowaniem lub awarii, twórz kopie zapasowe ważnych 

danych i przechowuj je na zewnętrznych nośnikach (zewnętrzny dysk, pendrive) lub w postaci 

zaszyfrowanej – w chmurze. 
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Przydatne linki i materiały 

 

Materiały dla nauczycieli do wykorzystania w lekcjach online: 

 https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje  – propozycje lekcji do zdalnego nauczania; 

 https://epodreczniki.pl/    – platforma do zdalnej nauki z gotowymi materiałami; 

 https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/ – zbiory zadań dla maturzystów oraz inne materiały; 

 http://scholaris.pl/     – portal wiedzy z zasobami dla nauczyciela; 

 http://www.wlaczpolske.pl/   – materiały dla dzieci uczących się za granicą; 

 http://www.bc.ore.edu.pl/    – Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji; 

 https://www.edukator.pl/    – nowoczesny serwis edukacyjny dla nauczycieli; 

 

 https://lektury.gov.pl/    – wirtualna biblioteka, szeroki wybór lektur szkolnych; 

 https://polona.pl/     – Biblioteka Cyfrowa POLONA; 

 https://platforma.bk.pan.pl/   – Platforma Cyfrowa PAN Biblioteki Kórnickiej;  

 https://pl.khanacademy.org/   – platforma z materiałami do zdalnego kształcenia; 

 https://www.learnetic.pl/    – platforma z materiałami do zdalnego kształcenia; 

 https://ninateka.pl/edu    – filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje; 

 http://www.muzykotekaszkolna.pl/  – baza utworów muzycznych; 

 https://esero.kopernik.org.pl/  – wprowadzenie tematyki kosmicznej do szkół; 

 https://przystanekhistoria.pl/   – popularyzacja wiedzy historycznej dotyczącej Polski; 

 https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/   – popularyzacja wiedzy historycznej dotyczącej Polski; 

 https://www.nbportal.pl/    – Portal Edukacji Ekonomicznej (przedsiębiorczość); 

 

 https://pistacja.tv/     – Pi-stacja.tv darmowe wideolekcje z matematyki; 

 http://www.math.edu.pl/    – serwis poświęcony matematyce; 

 https://www.e-angielski.com/  – darmowa nauka języka angielskiego; 

 http://edukacjamedialna.edu.pl/  – scenariusze zajęć, ćwiczenia, materiały; 

 

 

 

baza pomocy Google Classroom: 

 https://support.google.com/edu/classroom/  

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
https://epodreczniki.pl/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/
http://scholaris.pl/resources/zasoby/eid/SRE/sorts/titlestr
http://www.wlaczpolske.pl/
http://www.bc.ore.edu.pl/
https://www.edukator.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://polona.pl/
https://platforma.bk.pan.pl/
https://pl.khanacademy.org/
https://www.learnetic.pl/
https://ninateka.pl/edu
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
https://esero.kopernik.org.pl/
https://przystanekhistoria.pl/
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portale-tematyczne
https://www.nbportal.pl/
https://pistacja.tv/
http://www.math.edu.pl/
https://www.e-angielski.com/
http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/#liceum
https://support.google.com/edu/classroom/

