
ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

w Szkole Podstawowej im KEN w Zbylitowskiej Górze 

 

  

1. W okresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej Szkoła Podstawowa im KEN w 

Zbylitowskiej Górze prowadzi kształcenie na odległość.  

2. Tym samym kontynuowana jest realizacja  podstawy programowej i programów nauczania. 

3. Szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje platformę Office 365   

(a w szczególności program MS Teams), komunikację poprzez e-dziennik oraz inne formy 

komunikacji elektronicznej, ustalonej z nauczycielem. 

4. Harmonogram zajęć online poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym 

podziale godzin oddziałów klasowych. Możliwe są korekty związane z możliwościami 

technicznymi nauczycieli. 

5. Pojedyncza lekcja  nauczyciela z oddziałem klasowym trwa 45 minut, podczas których 

nauczyciel prowadzący zajęcia pozostaje do dyspozycji ucznia w formie, którą mu 

zaproponował. Nieprzerwana praca przy monitorze komputera lub ekranie innego urządzenia 

powinna trwać nie dłużej niż 30 minut,  

6. Nauczyciel, uwzględniając na prowadzonej zdalnie jednostce lekcyjnej zaplanowany przez 

siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania), dostosowuje podział czasu pracy  

z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania 

przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej. Jakość  

i atrakcyjność zajęć, a nie ilość materiału da lepsze efekty edukacyjne. 

7. Nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał przed rozpoczęciem 

zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin. Temat zajęć oraz frekwencje 

nauczyciel każdorazowo wpisuje do e-dziennika. 

8. W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści: temat 

zajęć, cel zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, oraz inne formy przekazania treści uczniom, 

np. program prezentacyjny, edytor tekstu, quiz, link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie 

oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych. 

Nauczyciel zwraca uwagę na precyzyjne opisywanie poleceń, formułuje je w sposób krótki, ale 

jednocześnie jasny i zrozumiały. Pozwoli to zniwelować trudności wynikające z braku 

bezpośredniego kontaktu z uczniem. 

9. Nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia do 

określonej godziny danego bądź kolejnych dni - uwzględniając indywidualne możliwości 

psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi 



elektronicznych. Wyciąga konsekwencje z prac i zaliczeń odesłanych po wyznaczonym 

terminie, wg zasad ustalonych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 

Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać- powinien 

skontaktować się z nauczycielem, np.,: poprzez czat prywatny lub wiadomość w e-dzienniku, 

e-mail itp. W przypadku problemów technicznych, zdrowotnych lub organizacyjnych 

uczeń/rodzic ucznia zawiadamia nauczyciela o tym fakcie. 

10. Nauczyciele informują uczniów za pomocą wpisów w e-dzienniku o: 

a) postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach  

b) formach i terminie konsultacji dla rodziców; 

c) sposobie porozumiewania się z uczniami podczas zajęć edukacyjnych  

i wychowawczych 

d) zachowaniu podczas zajęć online, stosunku do zasad bezpiecznego korzystania  

z Internetu, właściwego dystansu i kultury w relacjach nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń 

itp. 

11. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według 

następujących wytycznych: 

a) ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów zadania domowe, projekty, prace i inne 

przesłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie drogą elektroniczną (w oddziałach 

klas IV-VIII ) w formie zdjęć, tekstów, prezentacji, kart pracy i innych; 

b) w oddziałach klas I-III formy oceniania i sprawdzania wiedzy ustalają nauczyciele; 

c) ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji online zarówno 

w formie przekazu na żywo, jak też w formie odpowiedzi kierowanych do nauczyciela 

z wykorzystaniem wybranej formy komunikacji z uczniami; 

d) ocenianiu podlegają dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), 

zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów; 

e) uczniom z trudnościami w nauce oraz tym, którzy mają ograniczony dostęp do 

Internetu, można wydłużyć czas/ zmienić termin na wykonanie pracy bądź zmienić 

formę wykonanej pracy; 

f) oceny uzyskiwane przez uczniów na bieżąco wpisywane są przez nauczycieli do  

e-dziennika. 

12. Wychowawca klasy jest zobowiązany kontaktować się ze swoją klasą w ramach godzin do 

dyspozycji wychowawcy, realizując zagadnienia zawarte w planie wychowawczym klasy na 

dany rok szkolny. Wychowawca powinien reagować na brak aktywności wychowanków i 

dociekać jego powodów. 



13. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów sprawdzają obecność  uczniów na zajęciach  

i odnotowują ten fakt w e-dzienniku. Rodzice ucznia mają obowiązek pisemnego 

usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych w terminie 7 dni od 

zakończenia nieobecności u wychowawcy klasowego poprzez wiadomość wysłaną przez e-

dziennik lub inną formę ustaloną z wychowawcą. 

14. Wychowawca jest zobowiązany sprawdzać przebieg i stan współpracy/komunikowania się 

uczniów/ rodziców z nauczycielami oraz kontaktować się z tymi, którzy nie wykazują 

aktywności w kształceniu na odległość. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów 

systematycznie informują wychowawcę o rażących odstępstwach od ustalonych zasad. 

15. Pedagog szkolny jest do dyspozycji uczniów i ich rodziców w godzinach swojej pracy  

w formie zaproponowanej uczniom i rodzicom. 

16. Nauczyciele i wychowawcy na bieżąco przypominają o zasadach bezpieczeństwa w pracy 

z komputerem i w Internecie oraz netykiecie. 

 

 

 

 

 


