
1. W  związku  z  zawieszeniem  zajęć  w  szkole  proces  edukacyjny  jest  realizowany
zdalnie. 

2. Każdy  uczeń  zobowiązany  jest  do  realizacji  zajęć  z  poszczególnych  przedmiotów
w systemie zdalnym.  

3. Plan zajęć  obowiązuje  bez  zmian.  Każdego dnia  uczeń może  mieć  co  najwyżej  2
lekcje  online.  Wykaz  lekcji  online  dostępny  jest  w  zakładce  „Sprawdziany”  pod
nazwą  –  „Praca  klasowa”  z  godziną  rozpoczęcia  i  czasem  trwania  lekcji.   Jeśli
nauczyciel  decyduje  się  na  pracę  z  uczniem  online  informuje  go  przez  dziennik
elektroniczny na dzień przed lekcją podając godzinę.

4. Zasady  komunikacji  z  uczniami  określi  nauczyciel.  W  nauczaniu  wykorzystana
będzie komunikacja  za  pomocą  dziennika  elektronicznego,  komunikatorów,  grup
społecznościowych,  poczty  elektronicznej,  platform  edukacyjnych  oraz  strona
internetowa szkoły itp.

5. Przygotowane przez nauczyciela  materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy
programowej oraz będą:

 zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,
 dostosowane  do  możliwości  uczniów  z  uwzględnieniem  różnych  potrzeb

edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,
 przygotowane  z  zastosowaniem  oprogramowania  ogólnodostępnego

(darmowego).
6. Nauczyciele  do każdej  lekcji  podają  temat,  cele  oraz  krótką  notatkę,  przykładowe

zadania  z  instrukcją  albo  objaśnieniem,  źródła  i  materiały  niezbędne  do  realizacji
zajęć w postaci elektronicznej, np. link (przy lekcjach zdalnych nie jest to wymagane).
Nauczyciele wysyłają te informacje do rodziców ucznia, a jeśli uczeń posiada konto 
w dzienniku elektronicznym, to również do samego ucznia najpóźniej  do godz. 15
dnia poprzedzającego zajęcia, jeżeli to jest poniedziałek, to do piątku.

7. Zdalne nauczanie może być realizowane z użyciem:
 materiałów  i  funkcjonalności  Zintegrowanej  Platformy  Edukacyjnej

udostępnionej przez MEN (www.epodreczniki.pl),
 materiałów  dostępnych  na  stronach  internetowych  urzędu  obsługującego

MEN, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez
niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

 materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.

8. Nauczyciel  generuje  lekcję  w  dzienniku  elektronicznym,  wpisuje  temat,  uzupełnia
obecność w przypadku zdalnej lekcji online lub po sprawdzeniu, czy wiadomości w
dzienniku/innym  komunikatorze  zostały  odczytane  (choć  jeden:  do  rodzica  lub
dziecka).

9. Przy  braku  dostępu  do  Internetu/dziennika/komunikatora  wychowawca  zbiera
materiały dla ucznia z całego tygodnia, przesyła je na skrzynkę szkoły do czwartku,
godz.  10.00,  a  sekretariat  przekazuje  je  uczniowi  poprzez  pocztę/kuriera.  Takim
uczniom tylko w przypadku lekcji zdalnej wpisuje się nieobecność usprawiedliwioną.
Dyrektor  szkoły  za  pośrednictwem wychowawcy  klasy  ustala  z  rodzicami  ucznia,
który nie ma możliwości skorzystania z Internetu, sposób przekazywania informacji
zwrotnej.

http://www.epodreczniki.pl/


10. Nauczyciele dokumentują swoją pracę poprzez dziennik elektroniczny oraz  dziennik
własnych  czynności  (np.  data,  godzina,  wideoczat  z  klasą,  rozmowa z  rodzicami,
wideokonferencja,  przesyłanie  materiałów,  konsultacje  z  uczniami  itd.).  Można
zapisywać  ww.  informacje  w  pliku  komputerowym,  a  pod  koniec  miesiąca
wydrukować.

11. Nauczyciele  są  dostępni  dla  dzieci  i  rodziców od godziny 8.00 do godziny 15.00.
Kontakt  z  nauczycielem  możliwy  jest  przez  dziennik  elektroniczny,  chyba  że
nauczyciel i rodzic ustalą dodatkowo inną formę kontaktu (komunikator, mail, telefon
itp.)
W przypadku  braku  możliwości  kontaktu  w  tym terminie,  rodzic  z  nauczycielem
wspólnie ustalą inny termin. 

12. Nauczyciele  monitorują  postępy uczniów poprzez  maile,  komunikatory  lub innymi
dostępnymi środkami komunikacji. 

13. Uczniowie  są  zobowiązani  przesyłać  nauczycielowi  prowadzącemu  zajęcia  
z  konkretnego  przedmiotu  informację  zwrotną  (np.  kartę  pracy,  wypracowanie
napisane wg instrukcji, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie, rozwiązanie zadania lub
ćwiczenia,  prezentację).  Zadania  uczniów  z  klas  I-III  zobowiązani  są  przesyłać
nauczycielom rodzice.

14. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów będzie się odbywać na podstawie
uzgodnionych z  nauczycielem  form. Znaczącą  rolę  w  ocenianiu  będą  pełniły
zaangażowanie  ucznia  w  proces  dydaktyczny  oraz  jego  aktywność,  a  także  chęć
podjęcia współpracy z nauczycielem. Udzielając uczniowi informacji na temat jego
postępów  w  nauce,  nauczyciele  będą  wykorzystywać  elementy  oceniania
kształtującego.  Oceny  uczniów  będą  systematycznie  wpisywane  do  dziennika
elektronicznego, są jawne dla uczniów i ich rodziców.

15. Pedagog i  psycholog oraz logopeda będą na bieżąco w indywidualnym kontakcie  
z uczniami objętymi do tej  pory opieką oraz ich rodzicami.  Dwa razy w tygodniu
pełnią dyżury, wykorzystując do tego Skype lub inny komunikator.

16. Bibliotekarze szkolni przygotowują listy lektur, spektakli teatralnych, także artykułów
z  Internetu,  z  których  dzieci  i  rodzice  mogą  skorzystać  w  czasie  pobytu
w  domu,  wraz  z  ewentualnymi  odnośnikami  do  stron  internetowych,  np.  portalu
Wolne  lektury.  Informacje  na  ten  temat  proszę  rozpropagować  za  pośrednictwem
strony internetowej lub szkolnego FB.

17. Wychowawcy świetlicy zamieszczają na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym
FB przykładów rodzinnych  gier,  które  można  wykorzystać  w czasie,  kiedy  dzieci
pozostają w domach.

18. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się cyklicznie. Nauczyciel prowadzący dostosowuje
materiały do pracy z dzieckiem i w kontakcie z rodzicami ucznia i uczniem prowadzi
zajęcia w wybranej formie dostosowując się do jego niepełnosprawności.

19. Zajęcia  logopedyczne  –  nauczyciel  prowadzi  zajęcia  za  pomocą  platformy
edukacyjnej lub wysyła załączniki z ćwiczeniami utrwalającymi w domu, mogą to być
ćwiczenia  oddechowe,  ćwiczenia  artykulacyjne,  ćwiczenia  w  pisaniu,  czytaniu,  w
zależności  od  indywidualnej  potrzeby  ucznia  ukierunkowane  na  specyfikę
konkretnego zaburzenia, wysyłanie linków z ćwiczeniami logopedycznymi. 

20. Nauczanie indywidualne realizowane jest indywidualnie z uczniem online zgodnie  
z programem.

21. Zindywidualizowana ścieżka edukacyjna realizowana  jest indywidualnie z uczniem
online zgodnie z programem.



22. O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco
za pośrednictwem strony internetowej, FB i dziennika elektronicznego.


