
Procedury i zasady nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej  

im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie od dnia 09 listopada 2020 r. 

 

 

I. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych: 

Wszystkie zajęcia w oddziałach przedszkolnych odbywają się w trybie stacjonarnym zgodnie 

z planem.  

II. Nauczanie w klasach I - III: 

Zajęcia w klasach I – III odbywają się zgodnie z planem w trybie zdalnym. 

III. Nauczanie zdalne w klasach IV - VIII: 

Zajęcia odbywają się zdalnie w aplikacji DISCORD zgodnie z obowiązującym planem lekcji, 

uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze: 

1. Lekcje, w tym zajęcia z języka kaszubskiego, (z wyjątkiem przedmiotów wskazanych  

w punkcie drugim) w trybie on-line trwają 30 min., pozostałe 15 min. nauczyciel przeznacza 

na samodzielną pracę uczniów, wykonanie pracy domowej, z możliwością konsultacji 

z nauczycielem. 

2. Lekcje artystyczne (muzyka, plastyka, technika), wychowania fizycznego mogą odbywać 

się w formie: nauczyciel łączy się z uczniami, sprawdza frekwencję, podaje temat zajęć, 

zadaje prace do wykonania, którą sprawdza pod koniec zajęć, łącząc się ponownie z uczniami 

w aplikacji DISCORD. 

3. Zajęcia w ramach udzielanej przez szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą 

również odbywać się zdalnie w aplikacji DISCORD. 

4. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą 

mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w 

szkole (z wykorzystaniem komputerów szkolnych); rodzice tych uczniów zobowiązani są 

przyprowadzić i odebrać dziecko ze szkoły. 

IV. Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego: 

1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego 

kontaktu z rodzicami. 

2. Kontakty nauczycieli z rodzicami odbywać się będą z wykorzystaniem następujących 

narzędzi: e-dziennika, poczty elektronicznej e-maili, telefonów komórkowych  

i stacjonarnych, komunikatorów takich jak WhatsApp, DISCORD. 

3. Kontaktując się z rodzicami, należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, 

kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców. 

 



V. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz 

otrzymanych ocenach: 

1. Nauczyciele oceniają pracę uczniów zgodnie WZO (Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania)  

i PZO (Przedmiotowe Zasady Oceniania) zamieszczone w Statucie Szkoły. 

2. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej 

(nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, 

quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym). 

3. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, 

projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformach edukacyjnych lub poprosić  

o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia 

przesłanego drogą mailową. 

4. Zdalne nauczanie nie będzie polegało tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu 

zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia. 

5. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści 

podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek 

nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej  

przez nauczyciela. 

6. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej 

pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. 

poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne). 

7. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego 

ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub 

komunikatory społeczne). 

8. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu 

przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość  

(np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne). 

9. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień  

(lub miesiąc) i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia 

wykonanych prac plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie 

utworzonym do tego celu folderze. 

VI. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość: 

1. Informację o postępach ucznia w nauce nauczyciele umieszczają w e-dzienniku 

w zakładce uwagi lub wpisując oceny. 

2. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej. 

3. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane 

z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

http://m.in/


4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma 

umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

5. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu 

wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

6. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 

kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom 

umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego 

zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia. 

7. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania,  

w szczególności za: 

a. pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.), 

b. wypracowanie, 

c. udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum, 

d. inne prace, np. referaty, prezentacje, projekty itp., 

e. rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp., 

f. wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela, 

g. odpowiedź ustną. 

8. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany  

ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia. 

9. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek 

technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać 

wykonane. 

10. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania 

zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało 

wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy. 

 

 

 


