
ZASADY NAUKI ZDALNEJ
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ŁĄCKU

Decyzją Premiera oraz Ministra Edukacji i Nauki od 09 listopada do 29 listopada 2020r. zajęcia
edukacyjne w klasach I-VIII są realizowane w formie nauki zdalnej. 

1. Plan  lekcji  nie  uległ  zmianie.  Obowiązuje  dotychczasowy,  znany  uczniom,  rodzicom  
i nauczycielom. Wszystkie zajęcia edukacyjne będą realizowane, z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Zajęcia specjalistyczne, w tym dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne
mogą odbywać się w trybie stacjonarnym – w zależności od możliwości dzieci i ich rodziców (po
uzgodnieniu z rodzicami i nauczycielem danych zajęć).

2. Nauczyciele  będą kontaktować się z  uczniami poprzez dziennik elektroniczny oraz aplikację
Classroom, która również będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć on-line. W razie trudności
nauczyciele łączą się w inny sposób, uzgodniony wcześniej z rodzicami i uczniami, dostosowany
do możliwości uczniów.

a) w przypadku zmiany godziny rozpoczęcia zajęć, nauczyciel zobowiązany jest poinformować  
o tym fakcie uczniów (poprzez Classroom) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

3. Zajęcia  on-line  mogą  trwać  30  minut,  zgodnie  z  zasadmi  BHP.  Pozostały  czas  pracy
przeznaczony jest na konsultacje, zaliczenie lub poprawę ocen.

4. Wyjątek stanowią przedmioty egzaminacyjne w kl. VIII (j. polski, matematyka, j. angielski)- czas
trwania lekcji można wydłużyć do 45 minut. Nauczyciele tych przedmiotów ustalają z uczniami
terminy konsultacji, poprawy ocen i zaliczeń.

5. Dbając o higienę pracy, pomiędzy kolejnymi zajęciami on-line w danym dniu, uczeń musi mieć
przerwę śródlekcyjną zgodną z planem lekcji.

6. Warunkiem obecności ucznia na zajęciach w danym dniu będzie zalogowanie się na Classroomie.
a)  w przypadku  nieobecności  ucznia  na  początku  lekcji,  nauczyciel  kilkakrotnie  sprawdza  czy
uczeń dołączył do zajęć.
 
b) nieobecność ucznia na zajęciach powinna być usprawiedliwiona przez rodzica (przesłanie treści
usprawiedliwienia przez e-dziennik do wychowawcy z podaniem przyczyny nieobecności ucznia na
zajęciach).

7. Jeżeli  nauczyciel  nie  prowadzi  zajęć  on-line,  tylko przesyła  materiał  do samodzielnej  pracy,
informuje wcześniej  o tym ucznia poprzez Classroom (uczniowie nie logują się wtedy na zajęcia,
wideokonferencje, tylko pracują samodzielnie).

8. Tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych i frekwencja na zajęciach są zapisywane przez
nauczyciela prowadzącego zajęcia w dzienniku elektronicznym.

9. Nauczyciele zobowiązani są do weryfikacji,  modyfikacji dotychczas stosowanych programów
nauczania  tak,  aby dostosować  je  do  wymagań  Podstawy Programowej  oraz  do  form,  metod  
i  technik  pracy  na  odległość,  a  także  do  wymagań  dla  dzieci  o  specjalnych  potrzebach
edukacyjnych.

10. Każdy nauczyciel na bieżąco monitoruje postępy uczniów. Praca ucznia, która będzie podlegała
ocenie, zostanie wyrażona w postaci oceny bieżącej i wpisana do dziennika elektronicznego.



11. Zachowanie ucznia będzie oceniane na podstawie obowiązkowości ucznia, stosunku do zajęć
oraz zachowania ucznia/uczniów w czasie zajęć zdalnych. Nauczyciel danych zajęć informuje na
bieżąco o zachowaniu danego ucznia wychowawcę klasy, do której uczeń uczęszcza (konieczne
zgłaszanie, np. wszelkich trudności w kontaktowaniu się z uczniem).

12. Uczeń przesyła wyniki swojej pracy (podlegające ocenie) zgodnie z wytycznymi nauczyciela
(Classroom, e-dziennik, poczta elektroniczna wskazana przez nauczyciela).

13. Jeżeli  uczeń ma wątpliwości,  jak wykonać zadanie lub nie  potrafi  go wykonać – powinien
skontaktować  się  z  nauczycielem.  W  przypadku  problemów  technicznych,  zdrowotnych  lub
organizacyjnych uczeń zawiadamia nauczyciela o zmianie terminu wykonania zadania.

14. Nauczyciel, polecając wykonanie zadania, informuje ucznia (m.in. poprzez notatkę, komentarz)
o sposobie wykonania i przesłania zadania oraz terminie jego wykonania.

15. Nauczyciele  zdają  Dyrektorowi  Szkoły  sprawozdania  tygodniowe  z  realizacji  nauczania
zdalnego  w  zakresie  prowadzonych  przez  siebie  przedmiotów/zajęć  obowiązkowych  
i dodatkowych, które nie są ujęte w dzienniku elektronicznym, według przyjętych w szkole wzorów
roliczania godzin. 
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