
 

ZASADY PRACY ZDALNEJ W PODSTAWOWEJ SZKOLE SPOŁECZNEJ „NIEDŹWIEDNIK” 

1. Kształcenie na odległość może przyjąć różne formy, między innymi takie jak: 

 prowadzenie zajęć on-line w formie wideolekcji lub czatu za pomocą aplikacji Teams  

z wykorzystaniem połączeń głosowych lub głosowo-wizyjnych; 

 przeprowadzanie sprawdzianów, egzaminów, konkursów oraz konsultacji; 

 praca własna ucznia przy użycia komputera; 

 praca własna ucznia bez użycia komputera. 

2. Zajęcia, maksymalnie 45 minutowe, będą się odbywać wg planu  zamieszczonego na Teams, 

z czego ostatnie 10 minut może stanowić praca własna ucznia, w trakcie której nauczyciel 

pozostaje na platformie do  dyspozycji danej klasy. 

3. Nauczyciel dostosowuje narzędzia, metody i formy swojej pracy do możliwości 

psychofizycznych i wieku swoich uczniów. 

4.  Uczeń przygotowuje się do lekcji przed jej rozpoczęciem – to znaczy, że: 

    zasiada punktualnie odpowiednio ubrany przed włączonym komputerem i jest 

zalogowany do aplikacji Teams;  

    przed każdymi zajęciami zamyka wszystkie otwarte programy, strony internetowe, gry, 

komunikatory itp. na komputerze lub komórce;  

 ma przygotowane zeszyty, podręczniki, ćwiczenia i przybory szkolne;  

 ma włączony mikrofon oraz kamerę. Jeżeli urządzenie, z którego korzysta uczeń, nie 

jest wyposażone w kamerę, rodzic powinien poinformować o tym fakcie nauczyciela 

prowadzącego zajęcia (kamerka pozwala  nauczycielowi m. in. czuwać nad 

bezpieczeństwem dzieci); 

 w przypadku zajęć wychowania fizycznego zakłada sportowy strój oraz przygotowuje 

bezpieczną przestrzeń do wykonywania ćwiczeń. Za jej organizację  odpowiedzialni są 

również rodzice. 

5. Uczeń w bezpieczny sposób korzysta z nauczania zdalnego – to znaczy, że: 

 stosuje się do zasad netykiety: 

a) respektuje zasady grupy, 

b) w trakcie wideolekcji nie czatuje na równoległych grupach, kanałach, na 

prywatnych czatach, 

c) z umiarem korzysta z emotikonek i gifów 

d) z szacunkiem odnosi się do innych, 

e) dba o to, aby publikowane treści nie sprawiały nikomu przykrości i były zgodne z 
prawem; 

 dba o prawidłową postawę ciała (sposób i miejsce siedzenia); 

 dba o wzrok (właściwa odległość od komputera oraz oświetlenie); 

 odpowiednio spędza przerwy między lekcjami (odchodzi od komputera, wykonuje kilka 

ćwiczeń np. oddechowych, pozwala odpocząć oczom patrząc przez okno, przeznacza 

ten czas na picie i jedzenie lub korzystanie z toalety). 

6. W czasie wideolekcji uczeń pracuje w skupieniu, w pełni angażuje się w prowadzoną lekcję, 

tzn. nie uruchamia żadnych stron internetowych, niepotrzebnych aplikacji czy gier. Może 

natomiast zostać poproszony przez nauczyciela o otworzenie stron potrzebnych na danych 

zajęciach. 

7. W przypadku złego samopoczucia, jeżeli nie ma rodziców/opiekunów w domu, uczeń 

zgłasza swoją niedyspozycję nauczycielowi. 

8. Nauczanie zdalne jest obowiązkowe, a zatem tylko usprawiedliwione, przez rodzica u 

nauczyciela  bądź wychowawcy,  okoliczności zwalniają ucznia z  uczestnictwa w lekcji lub z 



wyznaczonych przez nauczyciela form i metod pracy (dokładnie tak, jak to się odbywa podczas 

pracy w szkole).  

9. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy Internetu, to fakt ten zgłasza do 

wychowawcy klasy. Wychowawca jest zobowiązany przekazać taką informację dyrektorowi 

szkoły i ustalić z poszczególnymi nauczycielami inną formę przekazywania materiałów do 

nauki dla danego ucznia. 

10. Uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do 

zapoznania się z materiałem danej lekcji oraz uzupełnienia notatki - tak jak w przypadku 

nieobecności na lekcjach stacjonarnych. 

11. Uczniowie rozłączają się za wyraźną zgodą nauczyciela (nauczyciel kończy zajęcia, 

klikając opcję zakończ spotkanie). 

12. Podstawową platformą komunikacyjną między nauczycielem a rodzicem jest dziennik 

elektroniczny Librus. 

13. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów, a także rozpowszechniać 

i upubliczniać. 

14. Pedagog i psycholog szkolny jest dostępny w czasie ustalonych w planie godzin 

konsultacji.  

15. Rewalidacja odbywa się zdalnie w formie ustalonej przez nauczyciela. 

16. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej.  

17. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności w 

okresie nauki zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania i oceniania wiedzy z poszczególnych 

przedmiotów.  

18. Nauczyciele mogą wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, 

projektów, prezentacji, filmików i poprosić o ich udokumentowanie np. w postaci zdjęcia 

przesłanego drogą elektroniczną. 

19. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące i semestralne zgodnie z WZO. 

20. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie 

ustalonym przez nauczyciela.  

21. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą przeprowadzać prace klasowe, testy, sprawdziany, 

kartkówki, z uwzględnieniem możliwości sprawdzenia samodzielności wykonywania pracy 

przez ucznia (np. włączone kamery, mikrofony).  

22. Informacja o dacie przeprowadzania prac klasowych powinna być umieszczana 

odpowiednio wcześniej w Librusie na dotychczasowych zasadach. 

23. Uczeń, który nie weźmie udziału w pracy klasowej, teście sprawdzającym wiedzę, 

sprawdzianie czy kartkówce jest zobowiązany do niezwłocznego napisania testu w terminie 

ustalonym z nauczycielem. 

24. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w dzienniku elektronicznym. 

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

z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.  

26. 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 powinien umożliwić uczniowi wykonanie tych 

zadań w alternatywny sposób. 

 

 


