
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2020/O 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. M. Skłodowskiej – Curie w Alwerni 

z dn. 26 października 2020r. 

 

PROCEDURA ZDALNEGO NAUCZANIA 

w Szkole Podstawowej im. M. Skłodowskiej – Curie  

w Alwerni 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość  oznacza 

wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków 

komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, 

a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych  

przez nauczyciela. 

2. Zdalne nauczanie wprowadza się w szkole decyzją Ministra Edukacji 

Narodowej lub organu prowadzącego w sytuacji, w której dotychczas 

prowadzone zajęcia zostają zawieszone. 

3. O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, 

rodziców, opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego oraz strony internetowej szkoły powołując się na odpowiednie 

rozporządzenie w tej sprawie. 

4. Procedura kształcenia na odległość określa organizację realizacji zadań 

szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 

sposobu realizacji tych zadań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zadania 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze są realizowane z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

  

 

§ 2 

Sposób i tryb realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły 

 

1. W klasach 1-8 podstawowym narzędziem współpracy uczniów i nauczycieli, 

gromadzenia zbiorów, zadań między nauczycielami i uczniami i ich rodzicami 

jest platforma Classroom oraz dziennik elektroniczny.  

2. Dopuszcza się inne metody współpracy (grupy na Messengerze, poczta 

elektroniczna, kontakt telefoniczny, sms, mms) przyjęte wspólnie przez 

nauczyciela, uczniów oraz rodziców danej grupy lub klasy.  

3. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem 

materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych 



rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną  

i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. 

4. Nauczanie zdalne uwzględnia możliwości psychofizyczne  

i organizacyjno-techniczne wszystkich uczestników tego procesu, czyli 

nauczycieli, uczniów i ich rodziców.  

5. Dyrektor ustala tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych do zrealizowania  

w klasach 1-8, tygodniowy plan lekcji znajduje się w dzienniku 

elektronicznym. 

6. Zadania z poszczególnych przedmiotów zadawane będą tylko i wyłącznie  

w tych dniach,  w których występują w aktualnym planie lekcji, 

obowiązującym dla kształcenia na odległość. 

7. Lekcje z poszczególnych przedmiotów powinny być tak dobrane, żeby czas ich 

wykonania nie przekraczał 45 minut, a w klasach 1 – 3 - 30 minut. 

8. W klasach 1 - 3 realizacja lekcji może odbywać się w 2 grupach po 30 minut  

z podziałem klasy na grupy ustalone przez nauczyciela. Pomiędzy lekcjami 

uczniowi przysługuje 15 minutowa przerwa.  

9. Nauczyciel jest zobowiązany zapisać kartkówki, sprawdziany i zadania 

domowe w dzienniku elektronicznym przy dniu, w którym faktycznie  

to wydarzenia ma się odbyć. 

10. Uczniowie są zobowiązani do realizacji zadań, wynikających z obowiązku 

szkolnego, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

przyjętych w szkole.  

11. Odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem 

jest obowiązkowe dla każdego ucznia.  

12. Każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów  

do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej. 

13. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do wymaganych warunków technicznych 

kształcenia na odległość, mają obowiązek poinformowania o trudnościach 

wychowawcę klasy, a wychowawca informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.  

14. Dla uczniów bez dostępu do komputera, Internetu nauczyciele ustalają formę 

przekazania materiałów do nauki np. przez przygotowanie zestawu 

materiałów edukacyjnych w innej formie w uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicem. 

15. Rodzice ucznia nieposiadającego sprzętu do zdalnej nauki mają prawo 

wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie. Dyrektor szkoły użycza 

sprzętu na podstawie umowy użyczenia. 

16. Nauczyciele przedmiotów artystycznych, nauczyciele wychowania fizycznego 

oraz religii/etyki, doradztwa zawodowego, nauczyciele świetlicy i bibliotekarze 

ograniczają konieczność wykorzystywania narzędzi multimedialnych  

przy realizacji obowiązkowych treści programowych. 

17. Każdy uczeń i rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym 

zajęcia, codziennie w godzinach wynikających z tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

przy wykorzystaniu platformy Classroom oraz dziennika elektronicznego  

lub w innym czasie i formie ustalonej między nauczycielem a uczniami  

i rodzicami po wcześniejszym ustaleniu terminu poprzez dziennik 

elektroniczny. 

18. Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach rewalidacji, zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych i logopedycznych ustalają z uczniem i jego rodzicami 



godziny, w czasie których będą prowadzili zajęcia, rozmowy, udzielali 

konsultacji.  

19. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu 

umiarkowanym/znacznym nauczyciele zobowiązani są do przekazywania 

rodzicom dostępnych materiałów wykorzystanych w celu wsparcia uczestnika 

zajęć rewalidacyjnych. 

20. Pozostali specjaliści (pedagog) są dostępni dla uczniów, rodziców  

i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków 

komunikacji elektronicznej. Udzielają konsultacji z  wykorzystaniem 

dziennika elektronicznego. Prowadzą wsparcie indywidualne. 

21. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły i kształcenia na odległość 

frekwencja uczniów jest sprawdzana i odnotowywana. 

22. Każda nieobecność ucznia musi zostać usprawiedliwiona przez rodzica  

poprzez dziennik elektroniczny do tygodnia czasu. 

23. Od uczniów wymaga się zachowania należytej ostrożności podczas 

korzystania z platform i kont internetowych.  

24. Zabronione jest rejestrowanie przebiegu zajęć, przekazywanie linku do zajęć 

innym osobom oraz rozpowszechnianie treści z zajęć w jakiejkolwiek formie. 

25. W razie potrzeby dyrektor ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji 

odpowiednio szkolnego zestawu programów nauczania oraz modyfikuje  

ten zestaw. 

26.  W razie potrzeby dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą 

Rodziców, ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego 

realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie 

potrzeby modyfikuje ten program. 

 

§ 3 

Współpraca z rodzicami 

1. Rodzice wspomagają swoje dzieci w nauce zdalnej przez czuwanie                                        

nad prawidłowością odrabiania prac domowych, wykonywania zadań  

przez dzieci, kontakty z nauczycielami. 

2. Rodzic dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem  

w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn 

nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak 

aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile 

nauczyciela, itp.). 

3. Rodzice uczniów klas 1 – 3 są w kontakcie z nauczycielem wychowawcą, 

przekazują dzieciom treści i zadania przekazywane przez nauczyciela, 

wspomagają w utrwalaniu wiedzy, pozyskiwaniu nowych wiadomości  

z wykorzystaniem proponowanych przez nauczyciela pomocy i źródeł. 

Przesyłają nauczycielowi wykonane przez dziecko zadania na wskazany adres 

komunikacji elektronicznej. 

4. Rodzice uczniów klas 4 – 8 czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu  

i terminami przesyłania nauczycielowi wykonywanych zadań w czasie 

wskazanym przez nauczyciela. 

5. Podczas zajęć online obecni są tylko uczniowie. W klasach 1 – 3 udział 

rodziców ogranicza się tylko do pomocy w czasie logowania na platformę 

Classroom. 



6. W razie problemów technicznych (np. trudności z połączeniem online) rodzic 

jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy. 

 

 

§ 4 

Zasady oceniania uczniów w ramach kształcenia na odległość 

 

1. W ocenianiu bieżącym ucznia może być stosowana skala stopniowa oraz 

ocena opisowa. Zaleca się przekazywanie informacji zwrotnej w formie 

pochwał, wskazówek.  

2. Formy pracy uczniów podlegających ocenie:  

- prace pisemne,  

- sprawdziany, testy,  

- karty pracy,  

- ćwiczenia,  

- prezentacje,  

- filmiki, zdjęcia, skany potwierdzające wykonania zadania,  

- prace wytwórcze np. rysunki,  

- inne wynikające z realizacji nauczania zdalnego.  

 

3. Na czas weekendu nauczyciele nie zadają prac uczniom. 

4. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu. Nauczyciel, zadając 

konkretne zadania do wykonania, ma na uwadze wyeliminowanie 

nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny. 

5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu 

czynniki związane z ograniczonym dostępem do komputera i Internetu. 

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

poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod 

uwagę poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

7. Kryteria oceniania pracy uczniów powinny uwzględniać specyfikę przedmiotu 

oraz fakt, że nauczanie polega na samokształceniu uczniów  

pod kierunkiem nauczyciela. W szczególności należy uwzględnić:  

- aktywność i zaangażowanie ucznia,  

- systematyczność i terminowość wykonania zadania,  

- twórcze podejście do rozwiązania problemu.  

 

8. Kryteria oceniania prac pisemnych, sprawdzianów, testów oraz innych 

wytworów ucznia nie ulegają zmianie. 

9. Poprawa ocen cząstkowych będzie możliwa w trybie ustalonym  

z nauczycielem przedmiotu. 

10. Uzyskane przez uczniów w czasie zdalnego nauczania oceny nauczyciele 

wpisują do dziennika elektronicznego. 

11. Każdy test, sprawdzian, kartkówka muszą być odnotowane w dzienniku  

z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 7 dni przed), żeby umożliwić 

każdemu uczniowi zorganizowanie dostępu do komputera i Internetu  

w wyznaczonym czasie.  



12. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującym 

przedmiotowym systemem oceniania.  

13. Uczeń nieobecny podczas zapowiedzianej kartkówki lub sprawdzianu 

zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu  

lub innej formy zaliczenia (w sytuacji jeśli nie ma możliwości zaliczenia  

w proponowanej przez nauczyciela formie). 

14. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce,  

a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

Informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych uzgodnionych  

z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość. 

15.  W czasie kształcenia na odległość ocenie podlega również zachowanie 

ucznia. Przy wystawianiu oceny z zachowania bierze się  pod uwagę: 

- systematyczność  ucznia w pracy zdalnej; 

- przesyłanie przez ucznia  prac w wyznaczonym terminie;  

- przestrzeganie przez ucznia zasad kulturalnego zachowania się  podczas 

komunikacji zdalnej. 

16. Ocenę zachowania ustala wychowawca, z uwzględnieniem opinii pozostałych 

nauczycieli. 

 


