
ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA  

UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERŻANOWIE 

I. Postanowienia ogólne.  

1. Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 

2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz 

Rozporządzenia MEN                       w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 16 marca 2020 roku, 

(do odwołania) nauczanie odbywać się będzie zdalnie, czyli                                                                            

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Biorąc pod uwagę następujące warunki: 

1) dostęp uczniów do sprzętu komputerowego i dostęp do Internetu                                                   

w warunkach domowych są zróżnicowane; 

2) uczniowie mają różne warunki domowe, a ponadto obecność rodzeństwa wpływa 

na te warunki i może dodatkowo ograniczać  dostęp do sprzętu komputerowego; 

3) rodzice, opiekunowie uczniów wykonują swoje obowiązki służbowe, co może 

utrudnić sprawowanie opieki nad dzieckiem w domu i ogranicza zakres 

zaangażowania rodzica w proces edukacji; 

4) nauczyciela obowiązuje równomierne obciążenie uczniów                                                                     

w poszczególnych dniach tygodnia zadaniami w podręcznikach                                                           

i zeszytach ćwiczeń oraz pracami na e- platformach;  

5) nauczyciela obowiązuje indywidualizacja pracy – uwzględnia możliwości 

psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego                        

w ciągu dnia, nauczyciela obowiązuje również  utrzymanie kontaktu z uczniem                        

i rodzicem, w szczególności tych objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną 

w celu dostosowania treści do indywidualnych możliwości dziecka;  

6) nadmierne obciążanie ucznia zadaniami jest niedopuszczalne; 

7) nauczyciel zobowiązany jest uwzględnić w planowaniu pracy                                                                         

z uczniami, wyżej wymienionych informacji oraz dostosować treści, metody                           

i narzędzia pracy do indywidualnych możliwości technicznych, fizycznych                         

i psychicznych ucznia. 

 

II. Formy kontaktu nauczycieli z uczniem oraz rodzicem lub opiekunem 

1. Nauczyciele, wychowawcy, dyrektor kontaktują się z uczniem i rodzicem za pomocą 

aplikacji MS TEAMS. Dopuszczalny jest kontakt za pomocą poczty elektronicznej lub 

telefonu, zgodnie z wcześniej potwierdzonymi adresami i numerami oraz  za pomocą 

aplikacji Messenger, tworząc grupy klasowe. 

2. Nauczyciele przedstawiają nowe treści edukacyjne oraz zadania domowe za pomocą 

aplikacji MS Teams.  



3. Nauczyciele  planują lekcje w kalendarzu  aplikacji MS Teams  najpóźniej dzień przed 

realizowanymi zajęciami.                                        . 

4. Uczeń oraz rodzic mają prawo kontaktować się z nauczycielem w sprawie zadań 

domowych, oczekiwać dodatkowych wyjaśnień, pomocy oraz wskazówek. Jeśli jest taka 

konieczność zadania domowe mogą być zmienione lub anulowane. 

5. Nauczyciel oraz wychowawca systematycznie kontrolują aktywność ucznia poprzez 

sprawdzenie czy wiadomość została odczytana. 

6. Jeżeli zostanie odnotowany, dłuższy niż doba, brak aktywności ucznia i rodzica na 

platformie czy komunikatorze, bez wcześniejszego poinformowania                                                                      

o takiej konieczności, wychowawca jest zobligowany do telefonicznej rozmowy z rodzicem 

w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, udzielenia pomocy w przypadku problemów 

technicznych.  

7. Rodzice, opiekunowie mogą kontaktować się z dyrektorem szkoły, w sprawie zdalnego 

nauczania oraz innych działań związanych z edukacją dziecka, drogą mailową, telefonicznie  

czy za pośrednictwem portalu społecznościowego. 

 

III. Czas pracy 

1. Nauczyciel pozostaje do dyspozycji ucznia czy rodziców od poniedziałku do piątku                          

w godzinach zgodnych z dotychczasowym Tygodniowym planem zajęć aby nie zakłócać 

pracy z innym nauczycielem. Dotyczy to zwłaszcza przekazywania nowych treści                                    

i zadawania w tym czasie prac. Wtedy nauczyciel konsultuje się z uczniami, wyjaśnia 

wątpliwości i problemy. 

2. W miarę możliwości współpracuje z uczniami, odpowiada na wiadomości, maile                               

w godzinach popołudniowych, pamiętając o higienie pracy ucznia i swojej. 

3. Nauczyciel może zmienić termin przesłania wiadomości po wcześniejszym ustaleniu                          

z uczniami lub z powodu przyczyn technicznych, niezależnych od nauczyciela. 

 

IV. Metody, formy, narzędzia, techniki pracy oraz treści programowe: 

1. Nauczyciel dostosowuje formy pracy do możliwości uczniów, o których mowa                                  

w punkcie I.2. 

2. Nauczyciel prowadzi zdalne nauczanie w oparciu o zróżnicowane narzędzia i pomoce 

dydaktyczne – komputer, telefon, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, filmy i muzykę oraz 

platformy edukacyjne rekomendowane przez MEiN. 

3. Lekcja on-line powinna trwać ok 30 minut. Pozostałe 15 minut pozostają na pracę 

ucznia z podręcznikiem, materiałem ćwiczeniowym lub innym zadanym przez 

nauczyciela. 

4. Nie każdy temat musi być realizowany on-line. Nauczyciel w zależności od tematu zajęć 

i rodzaju realizowanych zagadnień dobiera metodę pracy z uczniami. Należy jednak 

pamiętać o tym, by 1 lekcja na 5 odbywała się off – line – na tej lekcji nauczyciel wysyła 

uczniom kartę pracy, instrukcję pracy itp. 



5. Nauczyciel może poszerzać zakres wykorzystywanych do pracy narzędzi oraz pomocy 

za zgodą uczniów, rodziców i dyrektora szkoły. 

6. Nauczyciel określa czas, jaki uczeń ma na wykonanie zadania. 

7. Nauczyciel określa w jakiej formie i za pomocą jakich narzędzi uczeń ma przedstawić 

wykonane zadanie. 

8. Niektóre zadania nie będą podlegały bieżącemu monitorowaniu lub sprawdzaniu. 

Zostaną sprawdzone po powrocie ucznia do szkoły. 

 

IV. Ocenianie pracy uczniów. 

1. Praca ucznia podlega ocenie zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania Uczniów oraz utworzonymi na podstawie ww. dokumentu Przedmiotowymi 

Zasadami Oceniania. 

2. Ocenianie będzie dostosowane do form zdalnego nauczania. Nauczyciel określi, które 

zdanie będzie podlegało ocenie bieżącej, a które zostanie ocenione po powrocie ucznia 

do szkoły. 

3. O zmianach w zasadach oceniania uczniowie oraz rodzice będą informowani drogą 

elektroniczną lub telefoniczną. 

V. Postanowienia końcowe. 

1. Zasady mogą ulec zmianie w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz zaleceń 

wydanych w rozporządzeniach i komunikatach. 

2. O wszystkich zmianach lub zamiarze ich wprowadzenia, rodzice                                                                 

i uczniowie będą informowani zgodnie z punktem II.1. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach zdalnego nauczania uczniów, mają 

zastosowanie przepisy prawa oświatowego. 

 


