
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2021/2022 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach 

 z dnia 28.01.2022 r. 

 

I. 

1. Nauczyciele określają sposób podejmowania przez ucznia aktywności, potwierdzających 

zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia,  

do których w szczególności zalicza się: 

1) projekty, 

2) prezentacje,  

3) opracowania, 

4) karty pracy, 

5) wypracowania, 

6) testy, sprawdziany, 

7) ustne odpowiedzi, 

8) pracę na lekcji. 

2. Platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny 

Vulcan i platforma edukacyjna Microsoft Teams. 

3. Na platformie edukacyjnej Teams założone są indywidualne konta nauczycieli i uczniów. 

Nie wolno udostępniać haseł do kont osobom trzecim. 

4. Nauczyciele przekazują uczniom lub rodzicom informację na temat źródeł i materiałów 

niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej niezbędnych  

do prowadzenia zajęć. 

 

 

II. 

 

1. Potwierdzeniem uczestnictwa uczniów w zajęciach jest: 

1) obecność na zajęciach on-line (na platformie Teams) stwierdzona przez nauczyciela 

prowadzącego te zajęcia; 

2) podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę  

do oceny pracy ucznia w przypadku zajęć innych niż zajęcia prowadzone on-line. 

2. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach rodzice ucznia przesyłają pocztą 

elektroniczną (przez dziennik elektroniczny) do wychowawcy klasy usprawiedliwienie 

nieobecności wraz z uzasadnieniem. 

3. Usprawiedliwienie, o którym mowa w ust. 2, przesłać należy najpóźniej w terminie  

do 7 dni od nieobecności. 

4. Wychowawca klasy podejmuje decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności ucznia  

na zajęciach edukacyjnych. W przypadku odmowy usprawiedliwienia nieobecności, 

wychowawca informuje rodziców o przyczynach tej odmowy. 



5. Wychowawca klasy pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco 

monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. 

6. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania 

uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów. 

7. Uczniowie odbywający naukę na odległość maja prawo do korzystania z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej i stacjonarnej - po uprzednim zgłoszeniu do 

pedagoga szkolnego lub wicedyrektora szkoły (z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem). 

 

 

III. 

1. Nauczyciele prowadzą lekcje on-line (zgodnie z tygodniowym planem zajęć w dzienniku 

elektronicznym Vulcan) oraz mogą : 

1) zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, 

nagraną lekcją, 

2) zamieszczać i wykorzystywać prezentacje, 

3) zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami 

edukacyjnymi, 

4) zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia. 

2. Ze względu na zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa pracy jednostka lekcyjna 

przed ekranem komputera trwa 30 min.  

3. Dokumentowanie realizacji zadań przez nauczycieli odbywa się w dzienniku 

elektronicznym.  

4. Nauczyciele na bieżąco śledzą plan zastępstw doraźnych dla uczniów oddziału 

przedszkolnego i klas 1 – 4. 

5. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez 

Dyrektora poprzez e- dziennik oraz pocztę służbową. 

6. Nauczyciele pozostający w budynku szkolnym prowadzą zajęcia zdalne za pomocą 

szkolnego łącza internetowego. 

7. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych mają możliwość prowadzenia konsultacji, 

podczas których obowiązują uczniów i nauczycieli maseczki, dezynfekcja rąk i dystans 

społeczny. 

8. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i ich rodziców zgodnie z godzinami pracy  

w wyznaczonych dniach zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły. 

9. Biblioteka szkolna pracuje w wyznaczonych dniach i godzinach, zamieszczonych na 

stronie internetowej szkoły. 

10. Dyrektor na bieżąco monitoruje realizację podstawy programowej za pomocą e-dziennika 

oraz w formie informacji zwrotnych od uczniów i ich rodziców. 

11. Zajęcia indywidualne oraz dodatkowe wynikające z orzeczeń/opinii mogą odbywać się 

zgodnie z planem lekcji na terenie szkoły po uprzednim (co najmniej dwudniowym) 

zgłoszeniu przez rodzica/opiekuna prawnego nauczycielowi specjaliście. Zaleca się 

prowadzenie zajęć on-line. 

12. W zajęciach na terenie szkoły uczestniczą tylko zdrowe dzieci.  



IV. 

1. Każdy uczeń lub rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia 

w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych przez nauczyciela. 

2.  Konsultacje, o których mowa w ust. 1, mogą odbywać się poprzez dziennik elektroniczny. 

 

V. 

1. W zakresie monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy 

i umiejętności uczniów uwzględnia się specyfikę nauczania na odległość, a w szczególności: 

1) podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej; 

2) na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki 

związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do internetu; 

3) jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do internetu lub ze względu 

na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel umożliwia uczniowi wykonanie tych zadań 

w alternatywny sposób wskazany przez nauczyciela; 

4) na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 

kompetencji informatycznych, a nauczyciel (w kontakcie z nauczycielem informatyki) 

uwzględnia zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych 

i dostosowuje poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania 

do możliwości psychofizycznych ucznia; 

5) uczeń jest zobowiązany terminowo wysyłać prace do nauczycieli. Jeżeli uczeń nie 

przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, otrzymuje negatywną 

uwagę z zachowania. Oddana później praca (w terminie do 1 tygodnia) może być oceniona. 

Terminy mogą być przedłużone w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na 

lekcji; 

6) nauczyciele w pracy zdalnej mogą przeprowadzać kartkówki, testy, sprawdziany; 

7) nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek 

technicznych, w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno 

zostać wykonane; 

8) 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; 

9) w czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, 

w szczególności za: 

a) pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie z zapisem 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 przy włączonej kamerze ucznia. 



2. Podczas zdalnego nauczania ocena może być dokonywana podczas zajęć prowadzonych na 

wskazanej platformie, podczas bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem  

z wykorzystaniem wskazanego przez nauczyciela komunikatora, o których mowa w § 1 ust. 2. 

3. Nauczyciel stwarza dogodne warunki do dokonywania przez uczniów samooceny swoich 

osiągnięć i zachowania. Podczas trwania nauczania zdalnego samoocena ucznia może być 

dokonywana w czasie rozmowy z nauczycielem z wykorzystaniem wskazanego komunikatora 

lub platformy edukacyjnej, o których mowa w § 1 ust. 2, bądź w inny sposób zaproponowany 

przez nauczyciela. 

 

VI. 

 

1. Nauczyciel informuje uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych 

przez niego ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu, a informację 

tę przekazuje drogą elektroniczną (przez dziennik elektroniczny) przyjętą w szkole. 

2. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica drogą elektroniczną przyjętą w szkole 

o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności 

wynikających ze specyfiki nauczania na odległość. 

3. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach  

na bieżąco w czasie zajęć online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


