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Rozdział 1  

 

                                         Działalność dydaktyczno-wychowawcza 

 

1. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:  

1) zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie ze szkolnym planem nauczania opracowanym dla 

danej klasy z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość,; 

2) konsultacje ucznia z nauczycielami i specjalistami, z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji pomiędzy nimi, np. za 

pośrednictwem dzienników elektronicznych, poczty elektronicznej, forum na platformie 

elektronicznego wspomagania zajęć,  społecznościowego lub telefonu; 

3) konsultacje rodzica z nauczycielami i specjalistami z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji pomiędzy nimi, jw. 

2. Zajęcia z uczniem prowadzone są :  

1) on- line:  

 

a) w klasach , grupach tworzonych w ramach klasy lub w innych uznanych przez 

nauczyciela za właściwe, 

b) indywidualnie z uczniem/wychowankiem; 

 

c) w przypadku przedmiotów występujących w bloku 5- godzinnym będą to 3 

godziny wideokonferencji, w bloku 4- godzinnym będą 2 godziny 

wideokonferencji, a w bloku 3, 2- godzinnym- 1 godzina wideokonferencji , 

w bloku 1-godzinnym nauczyciel decyduje o czasie przeznaczonym na 

wideokonferencje ( w przypadku języków obcych w bloku 3-godzinnym- 2 

godziny odbywają się poprzez wideokonferencje) 

 

d) podczas pozostałych godzin uczeń pracuje na materiale udostępnionym przez 

nauczyciela, 

 

e) podczas jednej godziny lekcyjnej uczeń powinien pracować przy komputerze 

maksymalnie 30 minut,  

 

f) zajęć nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów a tym bardziej 

rozpowszechniać bez wyraźnej zgody nauczycieli i pozostałych uczestników. 

 

 

 



 

Rozdział 2  

 

Dokumentowanie przebiegu nauczania 

 

Dokumentowanie przebiegu nauczania odbywa się z wykorzystaniem: 

1) E-dziennika 

2) Innej elektronicznej  formy raportowania działań nauczycieli i pracowników szkoły 

 

Rozdział 3  

 

Organizacja kształcenia na odległość 

 

1. Kształcenie na odległość realizowane jest z uwzględnieniem zasad bezpiecznego  

i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację 

elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. 

2. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględniają zalecenia 

medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, 

telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia.  

3. Wykorzystując różnorodne narzędzia służące kształceniu na odległość, nauczyciele 

uwzględniają kwestię ochrony danych wrażliwych i wizerunku użytkowników. 

4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w 

szczególności z wykorzystaniem: 

1)  E –dziennika  

2)   materiałów w postaci elektronicznej, np.: - dostępnych na stronach MEN, w tym na 

platformie https://epodreczniki.pl/, - stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych 

Komisji Egzaminacyjnych np.: https://www.oke.waw.pl/, 

3)  materiałów edukacyjnych na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów; · zintegrowaną platformę 

edukacyjną https://epodreczniki.pl/; 

4)  komunikacji poprzez służbową pocztę elektroniczną; platformę Teams w ramach 

Microsoft Office 365;  

5)  lekcji on- line; 

6)  programów telewizji publicznej i audycji radiowych; 

7)  zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły; 

8) podręczników, ćwiczeń, kart pracy, które uczeń już posiada; 

9)  kontaktu telefonicznego z nauczycielem ( w szczególnych przypadkach); 

10)  Wydrukowanych przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożonych we wskazanym 

miejscu do odbioru przez rodziców; 



11)  innych sposobów wskazanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i 

przy wsparciu organu prowadzącego. 

12) Ważne! Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo 

lekcje, ale także 

12.1) podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę 

do oceny pracy ucznia;                                                                                                       

12.2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających 

wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem; 

     15).  informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji 

przez ucznia w domu. 

5. Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia na bieżąco dokumentacji działań edukacyjnych 

– zajęć on-line,  wpisywanie obecności ucznia na zajęciach bądź jej braku , prac i aktywności 

poleconych do realizacji uczniom, prac domowych uczniów, ewentualnych sprawdzianów.  

6. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem poprzez: 

1) E-dziennik 

2) Platformę internetową Microsoft Office 365  

3) kontakt mailowy; 

4) rozmowę telefoniczną, w przypadku braku możliwości kontaktu za pośrednictwem 

narzędzi dostępnych on-line – we wskazanych przez nauczyciela dniach i godzinach. 

Numer telefonu nauczyciela, tylko za jego zgodą, udostępniany będzie na prośbę 

rodzica.  

7. W przypadku braku technicznej możliwości korzystania z kształcenia na odległość z 

wykorzystaniem Internetu, rodzice przekazują tę informację telefonicznie do 

sekretariatu szkoły lub do wychowawcy klasy.  

8. W ramach aktywności związanych z kształceniem na odległość z wykorzystaniem Internetu, 

nauczyciele zobowiązani są do przekazania uczniom i rodzicom informacji o konieczności i 

sposobach zachowania bezpieczeństwa w sieci. 

9. Wykorzystywane platformy i inne narzędzia kontaktu online powinny gwarantować 

zapewnienie ochrony wizerunku nauczyciela i ucznia. 

10. W ramach kształcenia na odległość obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie praw 

autorskich dotyczących materiałów przekazywanych uczniom do zdalnej nauki. 

11. Wszelkie trudności związane z realizacją kształcenia na odległość, nauczyciele zobowiązani 

są do zgłaszania do dyrektora szkoły, niezwłocznie po ich wystąpieniu. 

12. Metody i techniki kształcenia na odległość : 

a) Szkoła pracuje przede wszystkim z wykorzystaniem e-dziennika i „szkoły w chmurze”. 

Nauczyciele wykorzystują platformę Microsoft Office 365 do wideokonferencji,  



b) Nauczyciele korzystają z materiałów zamieszczonych na: - http://epodreczniki.pl/, - 

http://www.cke.gov.pl/, - http://www.gov.pl/zdalnelekcje - http://www.men.gov.pl/ - 

https://szaloneliczby.pl/ - https://www.matzoo.pl/ - https://www.wsipnet.pl/ - 

https://www.matmagwiazdy.pl/ - http://pisupisu.pl/ 

- e-podręczniki na stronach wydawnictw 

- ćwiczenia i zadania zawarte w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń, 

- wykorzystanie płyt załączonych do podręczników 

- karty pracy do samodzielnego wykonania, 

- lektury i adaptacje filmowe lektur, 

- prezentacje multimedialne, 

- filmy edukacyjne (linki) – w zasobach internetu, 

- gry i zabawy edukacyjne, 

- zestawy ćwiczeń fizycznych do wykonania, 

- prace plastyczne i techniczne. 

c) Inne sposoby kształcenia jeśli uczeń nie ma możliwości korzystania z kształcenia na 

odległość        ( Jeśli uczeń nie będzie miał możliwości kształcenia na odległość – z uwagi na 

brak komputera lub dostępu do Internetu – wychowawcy będą w stałym kontakcie 

telefonicznym z rodzicem ucznia i będą koordynować działania nauczycieli uczących – 

materiały będą przygotowane w wersji papierowej z rozpisaniem na poszczególne dni 

tygodnia – do odbioru przez rodzica w sekretariacie.)  

 

                                                     Rozdział 4  

 

Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów    

 

1. Na zajęciach prowadzonych zdalnie sprawdzanie osiągnięć uczniów obejmuje: 

1) analizę ich wytworów, prac i przesłanych nauczycielowi różnorodnych materiałów, 

przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, odpowiedziami ustnymi 

za pośrednictwem komunikatorów, prezentacjami; 

2) aktywność uczniów: wypowiedź ucznia na forum, udział w dyskusjach on-line, 

rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów. 

2. Sposoby sprawdzenia osiagnięć uczniów dostosowuje się do możliwej w szkole organizacji 

pracy z uwzględnieniem zdiagnozowanych warunków techniczno – informatycznych w domu 

ucznia.   

3. Każdy nauczyciel dostosowuje sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
organizuje pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości 

kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, 

terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania). 

4. Ilość informacji i materiałów wysyłanych w jednym dniu do rodzica lub ucznia nie powinna 

przekraczać liczby godzin lekcyjnych, jaka zaplanowana jest dla oddziału w planie lekcji na 



dany dzień. Wysyłanie materiałów przez nauczycieli odbywa się w godzinach pracy szkoły 7.30 

- 15.20.  Nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną dotyczącą ocenianej pracy. 

5. Nauczyciel w ramach swojego przedmiotu nie powinien jednorazowo wysyłać materiałów z 

wyprzedzeniem tzn. na tydzień lub dłużej. 

 

 6.Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego 

nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem 

równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z 

pozostałych przedmiotów. 

  7.Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami 

drugorzędnymi.. 

  8.W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-

nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu 

nauczania.  
 

9.Nauczyciele pracują wg obowiązującego planu lekcji – komunikują się z uczniami i 

rodzicami w godzinach swoich zajęć, są dostępni w celu konsultacji i wyjaśniania trudności. 

10. Nauczyciele zostali zobowiązani do opracowania i przekazania tygodniowych 

harmonogramów swojej pracy dla poszczególnych oddziałów z uwzględnieniem tematu zajęć 

i realizowanych treści. 

 

Rozdział 5  

 

 Edukacja Wczesnoszkolna  

 

1.  Uczeń wspólnie z rodzicami regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela,  

2.  Uczeń zapoznaje się z wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela.  

3.  Nauczyciele poprzez e-dziennik wysyłają na bieżąco zadania do wykonania (ćwiczenia, 

karty pracy, prace plastyczne wyznaczone przez nauczyciela do sprawdzenia). Rodzice 

odsyłają wypełnione karty pracy w formie plików pdf lub zdjęć na pocztę e-dziennika, lub 

pocztę e-mail. 

4. Lekcje on-line prowadzone są przy pomocy aplikacji Teams na platformie Microsoft Office 

365. W przypadku przedmiotów występujących  w bloku 4- godzinnym będą 2 x 0,5  godziny 

wideokonferencji, a w bloku 3, 2- godzinnym- 1 godzina wideokonferencji , 

5. Naukę na pamięć wierszy, piosenek, technik czytania nauczyciele sprawdzają poprzez 

sposób ustalony z rodzicami. 

6. Zeszyty oraz ćwiczenia będą sprawdzone po powrocie do nauki w szkole.  

7. Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia, z 

uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka. 

 

                                                      



                                                             Rozdział 6        

                                  

                                                        Obowiązki ucznia 

 

1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z 

wychowawcą i nauczycielami. 

2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu 

zdalnego -organizują naukę własną w domu. Odsyłają  materiały  nauczycielom  w godzinach 

pracy szkoły 7.30 - 15.20. Należy przestrzegać terminu odsyłania prac podlegających ocenie . 

3. Uczeń ma obowiązek odsyłania materiałów w określonym terminie. 

4. Wiedza ucznia sprawdzana jest systematycznie  i oceniana zgodnie z zapisami 

Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania i Przedmiotowych Zasad Oceniania.  

5. Systematycznie pracują  

6. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco 

zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców). 

7. W pracy przy komputerze stosują  przerwy. 

8.  Przestrzegają zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. 

9.  Pamiętają o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami i między sobą . 

 a) uczeń nie może udostępniać wizerunku drugiej osoby bez jej zgody,  

 b) niedopuszczalne są również wulgarne napisy, komentarze, słownictwo. 

Nieprzestrzeganie zasad będzie miało konsekwencje wynikające z zapisów w 

Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania Zachowania.  

 
 


