Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu
podczas nauczania na odległość

Na podstawie:
•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1870)

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest
realizowana poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.
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 możliwości skorzystania z materiałów wskazanych przez nauczyciela.
Zdalna edukacja polega na zapoznawaniu się z różnego rodzaju cyfrowymi materiałami udostępnionymi
w sieci Internet pod kierunkiem i aktywnym przewodnictwem nauczyciela.
Nauczanie zdalne jest obowiązkowe, a zatem tylko usprawiedliwione, przez Rodzica u Nauczyciela,
bądź Wychowawcy okoliczności, zwalniają Ucznia z uczestnictwa w lekcji w wyznaczonych przez
nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak , jak to się odbywa podczas pracy w szkole) .

1.
1.

2.
3.

4.

Organizacja kształcenia na odległość w szkole.
Podstawą do wypracowania w szkole zasad organizacji pracy i nauki zdalnej jest diagnoza w zakresie
dostępu do sprzętu komputerowego oraz Internetu. Ważne było ustalenie, czy każdy uczeń posiada
w miejscu zamieszkania komputer do własnej dyspozycji z dostępem do Internetu umożliwiającym naukę
zdalną, czy też musi dzielić się nim z innymi domownikami (rodzeństwem, rodzicami). Informacje
zebrali wychowawcy klas.
W przypadku, gdy uczeń nie posiada własnego komputera, szkoła udostępnia mu sprzęt na podstawie
umowy użyczenia.
Szkoła prowadzi zajęcia zdalne w oparciu o system "Office 365" - platforma Microsoft Teams
(w szczególnych przypadkach przez e-dziennik, stronę internetową szkoły lub określony i podany do
wiadomości inny sposób).
Platforma ta w połączeniu z e-dziennikiem pozwala na planowanie procesu nauki zdalnej
i monitorowanie postępów uczniów, a dzięki wbudowanym modułom komunikacyjnym umożliwia
komunikację pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz pomiędzy uczniami.
W planowaniu i organizacji zajęć uwzględnia się techniki kształcenia na odległość oraz różne metody
pracy zdalnej:
a) metodę synchroniczną – nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie, np. wideolekcja na
platformie,
b) asynchronicznie – w różnym czasie, np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów
edukacyjnych, dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na platformie/ w sieci,
c) łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie wspólnie miniprojektu,
poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie przygotowanie prezentacji
efektów wspólnej pracy,
d) konsultacje, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów.
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5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 nauczyciele pełnią dyżur on-line pozostając wtedy
w gotowości do bieżącego kontaktu z uczniami lub rodzicami w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem
bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze (lub innym urządzeniu multimedialnym).
Systematyczne uaktualnianie rozkładu zajęć poszczególnych klas wraz z informacją o formie zajęć,
tematyce zajęć, zadaniach dla uczniów z terminem ich wykonania/przesłania, tak by rodzice mieli
możliwość zapewnienia dziecku dostępu do komputera.
W klasach I-III nauczyciel może zadać pracę samodzielną uczniowi codziennie, a uczniowie wywiązują
się z niej do końca tygodnia nauki (do piątku), w którym zadanie zostało zlecone do wykonania.
W klasach IV – VII nauczyciel może zadać pracę samodzielną (zadanie domowe), które uczniowie mają
obowiązek odrobić i przesłać nie później niż do 2 dni od zadania pracy.
Uczniowie mają możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami: on-line, z wykorzystaniem
komunikatorów, ewentualnie telefonicznie.
Nauczyciele mają możliwość prowadzenia lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość w siedzibie szkoły, zgodnie z wytycznymi MZ i GIS. Nauczycielom zapewnia się również
możliwość uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kompetencje informatyczne, dzięki którym będą
potrafili sprawnie korzystać z narzędzi stosowanych w szkole, a także w szkoleniach z zakresu
metodyki pracy zdalnej.
Dyrektor obserwuje zajęcia prowadzone on-line – weryfikuje materiały udostępniane uczniom do nauki,
obserwuje działania nauczycieli, w szczególności dotyczące: komunikowania uczniom celu zajęć,
wskazywania wymaganych zadań i aktywności, wspierania uczniów w ich realizacji, dawania
wskazówek, ukierunkowywania, oceniania, ilości zadawanych prac domowych. Obserwacje dyrektor
prowadzi zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz – jeżeli wynika to z potrzeb – także w trybie
doraźnym.
Dyrektor monitoruje realizację podstawy programowej podczas nauki zdalnej.
Szkoła stale współpracuje ze szkolnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony
danych w czasie korzystania z narzędzi do komunikacji i prowadzenia zajęć podczas nauki zdalnej.
Obowiązkiem ucznia jest bycie w stałym kontakcie z nauczycielami przez platformę, codzienne
odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym, w inny sposób określony z wychowawcą
i nauczycielami w sytuacjach uniemożliwiających korzystanie z formy elektronicznej.
Każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania codziennie (przynajmniej dwa razy w ustalonych
przez dyrektora szkoły godzinach) wiadomości umieszczonych w dzienniku elektronicznym i na
poczcie służbowej, a także do uczestniczenia w spotkaniach Rady Pedagogicznej na platformie online,
jeśli zajdzie taka potrzeba.
Podczas realizowania celu nauczania ważne jest zachowanie bezpieczeństwa wszystkich stron
(uczniów, nauczycieli i rodziców), nie tylko fizycznego (związanego ze stanem zagrożenia
epidemicznego),czy też psychicznego (nieobciążanie zbyt dużą ilością materiału, trzymanie się
ustalonych zasad, atmosfera zajęć, kulturalne słownictwo itp.), ale także ważne jest zachowanie
cyberbezpieczeństwa (związanego z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania z komputerów,
Internetu i innych urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną).Szczegółowe zasady na
stronie internetowej szkoły w zakładce „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”.
Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli korzystając z platformy Microsoft Teams (lekcje
online), podręczników, ćwiczeń, kart pracy oraz materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych.
Dzieci mają czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek ( w dowolnym dla siebie czasie,
mogą skorzystać z umieszczonych na stronie internetowej szkoły propozycji zabaw kreatywnych,
ciekawych stron).
Tematy są realizowane na bieżąco ( zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w e-dzienniku - jednakże
nie dokładnie w ilości i czasie wynikającym z planu zajęć, lecz w celu zachowania systematyczności
i dyscypliny pracy i nauki). Taka nauka nie różni się niczym od nauki w szkole, oprócz oczywiście tego,
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19.
20.
21.

że uczymy się w domu. Zachowanie rytmu szkolnego może być decydującym warunkiem sukcesu
edukacyjnego ucznia.
Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej
oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.
Lekcja online nie powinna trwać dłużej niż 30 min.
Informacja o formie i terminie spotkania on-line będzie przekazywana uczniom za pomocą wiadomości
w e-dzienniku. Lekcje online będą prowadzone według ustalonego harmonogramu.

2. Zadania podczas zdalnego nauczania
Wychowawca klasy
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację
obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku
nieobecności ustala powód tego zdarzenia.
Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, ich
aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów.
Realizacja przez wychowawcę programu wychowawczo-profilaktycznego – dostosowanie tematyki zajęć
z wychowawcą do pojawiających się problemów związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią.
W porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym uczniem –
informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.
Reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego
uczniowie lub rodzice.
Wskazuje sposób kontaktu ze swoimi wychowankami i warunki, w jakich uczniowie i rodzice mogą
korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.
W ramach zajęć z wychowawcą zapoznaje się z problemami, z jakimi borykają się uczniowie, wspiera
ich, pomaga w rozwiązywaniu problemów, otacza swoich wychowanków opieką i zainteresowaniem,
motywuje do pracy, w razie potrzeby kieruje uczniów do pedagoga szkolnego pracującego on-line.
Koordynuje wraz z pedagogiem szkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.

Nauczyciele
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik Librus, na którym
pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.
Nauczyciel udostępnia materiały w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy szkoły
8: 00 – 15:00, zgodnie z planem zajęć umieszczonym w e-dzienniku.
Nauczyciel sprawdza obecność Ucznia na zajęciach na podstawie logowania do dziennika
elektronicznego lub obecności podczas lekcji on-line. Pobieranie materiałów i odsyłanie prac
domowych oraz praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania i
wystawienia ocen. Nieodebranie przez ucznia wiadomości od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć
do godz. 19.00 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach, co nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku.
Nauczyciel określa, w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich uczniów.
Praca online uczeń – nauczyciel odbywa się według wcześniej ustalonego harmonogramu
i poinformowaniu uczniów o terminie i godzinie lekcji, najlepiej w czasie rzeczywistym, (czyli w tym
czasie, w którym klasa ma ustaloną lekcję w planie);
Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w lekcji, nauczyciel ma obowiązek przesłania dla ucznia materiałów
do pracy.
Nauczyciel jest zobowiązany do urozmaicenia metod, np.: praca online, praca pisemna, praca
z podręcznikiem itp.;
Ocenianie pracy i aktywności uczniów odbywa się głównie w formie informacji zwrotnej, szczególnie
o poprawności wykonanej pracy.
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Zadana praca domowa nie powinna być „z dnia na dzień” i nie wcześniej niż przed terminem następnych
zajęć. Powinien być określony termin oraz forma przekazu pracy do sprawdzenia. Odesłanie pracy
domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe (nauczyciel jest zobowiązany do
ustalenia przyczyny nie odesłania pracy przez ucznia – kontakt z rodzicami-każdy przypadek należy
traktować indywidualnie).
10. Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
11. Współpraca z nauczycielem współorganizującym kształcenie specjalne dla uczniów z orzeczeniami.
12. Każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, powinien określić
przejrzysty sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców za pośrednictwem
komunikatora stosowanego przez szkołę.
13. W zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele
są ze sobą w stałym kontakcie online, dzielą się doświadczeniami, spostrzeżeniami, współpracują przy
tworzeniu materiałów edukacyjnych do pracy zdalnej, dzielą się nimi, wspólnie pracują nad zadaniami
domowymi dla uczniów.
14. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści i umiejętności.
15. Uczeń ma prawo korzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela w związku z wykonywanymi
zadaniami.
16. Nauczyciel dostosowuje narzędzia, metody i formy pracy, które zamierza stosować w zdalnym
nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów.
17. Nauczyciel może modyfikować program nauczania, dostosowując go do zdalnego nauczania np. poprzez
przestawianie działów (realizowanie na odległość tych tematów, które uczeń może opanować w dużej
mierze samodzielnie), rezygnację z treści spoza podstawy programowej, wybranie innego programu,
który pozwala efektywniej nauczać na odległość.
18. W miarę potrzeb i możliwości nauczyciele i specjaliści opracowują własne materiały dostosowane do
potrzeb uczniów, które wynikają z określonej sytuacji:
1) nagrywają filmiki i swoje wypowiedzi wspierające uczniów,
2) udostępniają linki do wartościowych filmów lub tutoriali z Internetu,
3) tworzą krzyżówki, quizy on-line odnoszące się do przeżywanych emocji,
4) organizują zajęcia grupowe i warsztaty z wykorzystaniem programów do telekonferencji.
19. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:
1) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych
instytucji kultury i urzędów;
2) zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
3) dziennik elektroniczny (jako podstawowe narzędzie zdalnego nauczania w szkole);
4) komunikację poprzez pocztę elektroniczną(należy używać tylko maili służbowych);
5) lekcje online;
6) programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
7) zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
8) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;
9) kontakt telefoniczny z nauczycielem;
10) materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych
komisji egzaminacyjnych;
11) w miarę potrzeb dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia tylko w przypadku wyczerpania
wszystkich innych możliwości.
9.

Pedagog szkolny
1.
2.
3.

W czasie trwania epidemii udziela wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla uczniów i rodziców.
Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
Na stronie internetowej szkoły pedagog szkolny na bieżąco zamieszcza porady dla uczniów i rodziców.
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4.
5.

6.

Organizuje konsultacje w formie dogodnej dla uczniów i rodziców,
Świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie trwania sytuacji kryzysowej,
w szczególności:
1) otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji
stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa;
2) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, w uzgodnieniu
z dyrektorem;
3) minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania
nauczania zdalnego;
4) otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania
zdalnego;
5) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania
zdalnego.
Wspomaga nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania
zdalnego.

Uczniowie
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Uczeń Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązuje kontakt z wychowawcą
i nauczycielami.
Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik (Librus), na którym
pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.
Informacje od Dyrektora szkoły zamieszczane są na stronie internetowej szkoły, natomiast w zakładce
EDUKACJA ZDALNA zamieszczane są dodatkowe materiały i informacje dla uczniów i rodziców.
Uczniowie w zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu
zdalnego – organizują naukę własną w domu.
Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych w e-dzienniku.
Nieodebranie przez ucznia materiałów od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godziny 19
oznacza nieobecność ucznia na zajęciach, co zostaje odnotowane przez nauczyciela w e-dzienniku.
Wszelkie wątpliwości, co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają
nauczycielom lub wychowawcy (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
Uczeń stara się pracować, na udostępnionych materiałach zgodnie, z tygodniowym planem zajęć,
najlepiej w czasie rzeczywistym, ( czyli w tym czasie, w którym ma lekcje w planie), a jeżeli nie ma
takiej możliwości, to w dowolnym dla siebie czasie.
Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania, jednakże czasu spędzonego
przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe.
Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.
Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się po wcześniejszym poinformowaniu ucznia o terminie
i godzinie lekcji ( informacja w terminarzu e- dziennika).
Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub technicznych nie może danego dnia uczestniczyć
w zajęciach kształcenia na odległość, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do kontaktu
z wychowawcą. W takim przypadku uczeń otrzymuje od nauczyciela materiały do pracy.
Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie lub
w treści samego zadania.
W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela
o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie.
Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien zgłosić to
nauczycielowi, aby uzyskać jego pomoc.
Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami.
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Rodzice
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

3.

Rodzice powinni zapoznać się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej
funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego.
Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.
Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się
z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość.
Rodzice/opiekunowie prawni powinni zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer
telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę
internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami.
Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji
i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.
Rodzice w miarę możliwości wspierają, (ale nie wyręczają) dzieci w wykonywaniu zadanych prac,
motywują dziecko do systematycznej, równomiernej pracy nad przyswajaniem materiału
i wykonywaniem ćwiczeń.

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego

I.
Postanowienia ogólne
1. Celem oceniania podczas kształcenia na odległość jest:
1) mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy,
2) docenianie staranności w wykonywaniu zadań i pokonywaniu napotykanych trudności,
3) podawanie kryteriów sukcesu do każdego zadania do wykonania,
4) umożliwienie poprawienia każdej otrzymanej oceny,
5) uwzględnianie możliwości psychofizycznych i organizacyjno-technicznych uczniów.
2. Zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do
samodzielnego opracowania przez ucznia.
II.
Zasady oceniania i sposób monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia
1. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej.
2. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności w okresie nauki
zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy z poszczególnych przedmiotów.
3. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie
podlegało ocenie.
4. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, poleceń, prac
umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej lub w postaci samodzielnej,
udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji informatycznych oraz
dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu.
5. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów
umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej, lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy
w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.
6. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub miesiąc)
i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac plastycznotechnicznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym do tego celu folderze.
7. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom, jako obowiązkowe, podlegają ocenie. Nie oznacza to
jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.

6

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego
nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy oceny, w tym oceny
z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.
9. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być umieszczana
odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas na jego
wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą musieli korzystać z komputera.
10. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), jest
zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.
11. Uczeń, który miał problem z Internetem w trakcie pisania kartkówki, sprawdzianu ma możliwość
napisania ich w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.
12. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku.
8.

III.
Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość
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.
Nauczyciele oceniają uczniów przede wszystkim za ich zaangażowanie, aktywność, sumienność,
samodzielność pracy oraz terminowość wykonywania zadań, ale także za poprawność ich wykonania.
4.
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.
5.
Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji
informatycznych.
6.
Należy ograniczać liczbę prac wymagających korzystania przez ucznia z drukarki, chyba, że wszyscy
uczniowie mają możliwość drukowania materiałów udostępnionych przez nauczyciela.
7.
Jeżeli uczeń/rodzic nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, otrzymuje
przypomnienie o konieczności wywiązania się z obowiązków.
8.
Nauczyciele w pracy zdalnej mogą przeprowadzać kartkówki, testy, sprawdziany, ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.
9.
Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, w jaki
sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.
10. 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.
11. Ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia
w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkół, w okresie przywrócenia zajęć
w szkołach a także funkcjonowania ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza jego
systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki.
12. Wszystkie oceny uwzględniające wywiązywanie się uczniów z powierzonych zadań oraz uwagi
dotyczące funkcjonowania uczniów w okresie zdalnego nauczania będą odnotowywane
w e-dzienniku.
13. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za:
1) pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.),
2) wypracowanie,
3) udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum,
4) inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp.,
5) rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp.,
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6) wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela,
7) odpowiedź ustną.
IV.
Zasady klasyfikacji uczniów
1.
I ETAP EDUKACJI:
1) Klasyfikowanie i promowanie uczniów klas I-III oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym podczas nauczania zdalnego odbywa się na zasadach opisanych w
Statucie Szkoły z uwzględnieniem następujących uzupełnień:
a) Uczniowie otrzymują ocenę ze wszystkich obszarów edukacji wczesnoszkolnej i zachowania
(klasyfikowanie śródroczne i roczne). O ocenie powiadomieni zostają rodzice ucznia. W czasie
nauczania zdalnego rodzice są informowani o ocenie poprzez wpis w dzienniku.
b) W klasach I-III oraz w przypadku uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym oceny śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
c) Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i
postępy w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
określonych w podstawie programowej oraz wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania, wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem
trudności w nauce lub rozwojem uzdolnień. W czasie nauczania zdalnego nauczyciel bierze pod
uwagę postępy ucznia podczas całego roku (półrocza) i oceny otrzymane do czasu zawieszenia
zajęć. Może również uwzględnić aktywność ucznia podczas zdalnego nauczania i wykonywanie
zadawanych prac.
2) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:
d) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, a także systematyczność i sumienność w wywiązywaniu
się ze szkolnych obowiązków w czasie ograniczonego funkcjonowania szkoły,
e) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
f) dbałość o honor i tradycje szkoły,
g) dbałość o piękno mowy ojczystej;
h) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
i) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, również podczas uczestniczenia w zajęciach
zdalnego nauczania,
j) okazywanie szacunku innym osobom.
3) W ciągu całego roku szkolnego nauczyciel ocenia pracę ucznia, stosując formy oceny bieżącej zgodnie ze
statutem szkoły. 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.
4) Nauczyciel powinien stwarzać 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
bądź w inny sposób zaproponowany przez nauczyciela.
5) Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania. Ocenę śródroczną zamieszcza
się w karcie oceny opisowej. Podczas trwania zdalnego nauczania karta ta jest przekazywana rodzicom
bądź opiekunom ucznia, np. za pomocą dziennika elektronicznego lub w inny sposób ustalony przez
szkołę.
6) Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym
i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania. Ocenę roczną zamieszcza się
w arkuszu ocen i na świadectwie.
7) Warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz warunki i tryb uzyskania
wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjnej zachowania pozostają zgodnie z zapisami Statutu.
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2.

3.

4.

II ETAP EDUKACJI
1) Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Szkoły.
2) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani na miesiąc przed rocznym
klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej poinformować ucznia i jego
rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach lub nieklasyfikowaniu z zajęć
edukacyjnych. Z kolei wychowawcy klasy powinni poinformować o przewidywanej ocenie
zachowania poprzez wpis do dziennika elektronicznego w kolumnie ocena przewidywana lub
przesyłając tę informację drogą elektroniczną przyjętą w szkole.
3) O zagrożeniu oceną niedostateczną oraz nieodpowiednią oceną zachowania wychowawca klasy
informuje rodziców/prawnych opiekunów drogą elektroniczną przyjętą w szkole.
4) Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu uwzględnia się:
a) oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej,
b) oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu.
5) Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania uwzględnia się:
a) systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, przy czym poprzez potwierdzenie
spełnienia obowiązku szkolnego rozumie się w tym przypadku logowanie się na kontach
wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora oraz wymianę z nauczycielem informacji
dotyczących sposobu wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,
b) samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela, w szczególności nie jest
dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia,
c) aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość.
6) Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię pozostałych nauczycieli,
kolegów z klasy oraz samoocenę ucznia.
7) Jeżeli rodzic uzna, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena klasyfikacyjna z
zachowania została ustalona niezgodnie z prawem i procedurą, ma prawo w ciągu dwóch dni od
klasyfikacji zgłosić swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie elektronicznej ustalonej w
szkole.
8) Pozostałe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania regulują dotychczasowe zapisy Statutu
Szkoły.
Uzyskiwanie oceny wyższej niż przewidywana
1) Rodzic/opiekun prawny ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny składa podanie w
sekretariacie szkoły nie później niż pięć dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej.
2) Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych oraz zachowania zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.
Egzamin klasyfikacyjny
1) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w sytuacjach określonych w dotychczas obowiązujących
aktach prawnych.
2) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica. Wniosek powinien być przesłany
ustaloną w szkole drogą elektroniczną.
3) Dyrektor szkoły w korespondencji elektronicznej uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego
i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia.
4) Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy
egzamin,
a następnie przesyła ją drogą elektroniczną rodzicom.
5) Egzamin jest przeprowadzany za pomocą narzędzi do edukacji zdalnej, które pozwalają na
potwierdzenie samodzielności pracy ucznia. Powinien on odbywać się metodą pracy synchronicznej.
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5.

4.
1.

6) Narzędzia oraz tryb ich wykorzystania przez ucznia w czasie egzaminu muszą zostać uzgodnione z
rodzicami i uczniem na minimum 7 dni przed egzaminem.
7) Zadania rozwiązywane elektronicznie należy wydrukować. Stanowią one załącznik do arkusza ocen
ucznia, jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.
8) W sytuacjach szczególnych, gdy uczniowie nie posiadają narzędzi informatycznych i dostępu do
sieci egzamin może być przeprowadzony w formie zadań drukowanych, które przesyła się drogą
pocztową. Egzamin może odbyć się także na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich
środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.
9) W przypadku braku możliwości przystąpienia przez ucznia do egzaminu ze względu na stan zdrowia
rodzic informuje o tym dyrektora szkoły.
10) Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11) Zadania rozwiązywane elektronicznie należy wydrukować. Stanowią one załącznik do arkusza ocen
ucznia, jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.
12) Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
13) Z egzaminu sporządza się protokół.
14) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15) Informację o ustalonej ocenie przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie uczniowi i rodzicom
drogą mailową lub za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicami, dostępnych form porozumiewania
się na odległość.
Informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce
1) Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce, redagując informację zwrotną o otrzymanych
ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu. Informację tę przekazuje drogą
elektroniczną 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 oraz w trakcie konsultacji wyznaczonych w tygodniowym planie zajęć.

Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
W zajęciach wymagających aktywności fizycznej generalną zasadą jest wybieranie ćwiczeń
odpowiednich do możliwości i sprawności uczniów:
1) prowadzenie zajęć wychowania fizycznego za pośrednictwem ustalonej w szkole platformy/narzędzi
wykorzystywanych do zdalnego nauczania,
2) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem propozycji zdalnych lekcji wychowania fizycznego dostępnych
w sieci,
3) przesyłanie uczniom zestawów ćwiczeń do wykonania w domu, inspirujących uczniów do
wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych, które umożliwiają zachowanie zdrowia i
sprawności fizycznej,
4) zamieszczanie filmów instruktażowych dotyczących różnorodnych ćwiczeń,
5) przygotowanie zestawów ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych możliwych do wykonania
w warunkach domowych,
6) dokumentowanie aktywności z wykorzystaniem kart zadań sportowych,
7) korzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej,
a) inicjowanie turniejów w grach indywidualnych, w których uczniowie prowadzą on-line rozgrywki
między sobą, np. turniej szachowy,
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b) challenge – wyzwania dla uczniów w wykonywaniu różnych ćwiczeń, np. pompki, pajacyki,
żonglerka, które umożliwiają ustanawianie i pobijanie rekordów,
8) pomysły na ćwiczenia domowe:
a) ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem sprzętów domowych, takich jak krzesło, łóżko,
ręcznik,
b) ćwiczenia z przyborami, które uczeń posiada w domu, np. skakanka, hula hop, piłka,
c) domowa siłownia, np. obciążenia z butelek z wodą, taśmy, drążki,
d) programy treningowe,
e) wykonywanie testów sprawności fizycznej,
f) korzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej,
9) rodzice powinni być informowani o możliwościach wykonywania danych ćwiczeń przez uczniów
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a uczniowie zachęcani – w miarę możliwości – do ruchu na
świeżym powietrzu.
Zajęcia teoretyczne – propozycje:
1) planowanie, np. rozgrzewki, planu treningowego, planu żywieniowego,
2) edukacja prozdrowotna, zasady zdrowego trybu życia,
3) zasady gier sportowyc
4) historie Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i w starożytności,
5) przesyłanie materiałów zawierających informacje dotyczące np. rekomendacji Światowej Organizacji
Zdrowia na temat aktywności fizycznej dzieci i młodzieży wraz z zadaniami sprawdzającymi wiedzę
z danej dziedziny,
6) testy teoretyczne sprawdzające wiedzę dotyczącą przepisów poszczególnych dyscyplin sportowych,
7) udział w projektach sportowych, np. przygotowanie prezentacji lub filmu promujących działania
sportowe szkoły,
8) organizowanie spotkań on-line ze znanymi sportowcami,
9) uczniowie mogą być oceniani za zadane referaty, prezentacje, opracowywanie planów wycieczek,
planów żywieniowych (zgodnie z WZO).

5. Organizacja kształcenia specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej:
niepełnosprawnych i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
1.

2.

3.
4.
5.
6.

W szkole zostały wypracowane wewnątrzszkolne procedury zdalnego nauczania zapewniające spójność
i skuteczność działań kadry pedagogicznej. Dotyczą one m.in. planowania pracy, w tym opracowania
i modyfikowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz dokonywania
wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia we współpracy z rodzicami oraz
w zależności od potrzeb we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz polisensorycznego
stymulowania ciekawości poznawczej ucznia. Procedury uwzględniają także zdalną współpracę
pomiędzy nauczycielami i specjalistami (np. psycholog, pedagog szkolny, logopeda) oraz sposób
dokumentowania i oceniania.
Ustala się w porozumieniu z rodzicami i uczniami optymalne sposoby komunikowania się, w tym
z wykorzystaniem np. wspomagających i alternatywnych metod komunikacji i prowadzenia nauczania
zdalnego.
Zajęcia przeprowadza się zdalnie, zgodnie z planem oraz w czasie dostosowanym do potrzeb
i możliwości dziecka i rodziny, również w formie wideokonferencji.
Materiały edukacyjne dla uczniów przesyłane są pocztą elektroniczną.
Szkoła zapewnia konsultacje z nauczycielami i specjalistami, którzy prowadzili w danym dniu zajęcia
ujęte w planie. Nauczyciele i specjaliści pozostają do dyspozycji rodziców i uczniów.
Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego odbywa się z dostosowaniem wymagań
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
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psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy
z uczniem, uwzględniając realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
7. Ustala się możliwość przesyłania przez uczniów, którzy nie mogli wykonać zadania w ustalonym czasie,
prac w innym terminie.
8. Organizuje się bezpośrednie lub zdalne spotkania z rodzicami, w sprawie organizacji zdalnego nauczania
i pomocy uczniowi.
9. Kluczowe zasady pracy zdalnej:
1) bezwzględne, systematyczne i ciągłe stosowanie wszystkich zasad ortodydaktyki w zmienionych
warunkach (Zasady ortodydaktyki wg. Lipkowskiego):
a) zasada życzliwej pomocy,
b) zasada kształtowania pozytywnej atmosfery pracy,
c) zasada aktywności w nauce,
d) zasada dominacji wychowania,
e) zasada indywidualizacji,
f) zasada treści kształcących (dostosowanie treści kształcących do typu psychicznego dziecka).
2) zbudowanie zdalnej relacji nauczyciela/specjalisty z uczniami umożliwiającej zbudowanie
i podtrzymywanie kontaktu w nowej dla ucznia formie,
3) ustalenie planu racjonalnej organizacji dnia (pracy z uczniem) który uwzględni zarówno czas na
naukę, jak i na obowiązki domowe oraz odpoczynek, zabawę, spacer,
4) codzienne monitorowanie gotowości ucznia do uczestniczenia w procesie edukacyjnym oraz bieżące
modyfikowanie oferty zajęć, która umożliwi uczniowi praktyczną aktywność (działania),
5) wzmacnianie przekazu edukacyjnego wieloma różnymi kanałami i treningami umiejętności, np.
wzmacnianie tekstu pisanego przekazem słownym, przekazu słownego obrazem – wielozmysłowość
w kontakcie i zadaniach oraz praca na różnorodnym materiale,
6) indywidualizacja w pracy z uczniem w najszerszym z możliwych zakresów.
10. Każdy z nauczycieli/specjalistów przed wysłaniem materiału edukacyjnego powinien przeanalizować:
1) czy na pewno tylko tego potrzebuje uczeń w danym momencie?,
2) czy będzie potrafił i czy będzie miał warunki, aby wykonać dane ćwiczenie?,
3) czy na pewno potrzebuje takiego właśnie ćwiczenia, i/lub tego właśnie materiału?
11. Dyrektor zadbał o utworzenie zamkniętej grupy edukacyjnej (z wykorzystaniem Microsoft Teams),
w której nauczyciele będą wymieniać się materiałami do pracy oraz linkami do ciekawych,
interaktywnych zadań, filmów, wirtualnych spacerów.
12. Szkoła publikuje na swojej stronie ważne informacje dotyczące organizacji nauki zdalnej, dbania
o zdrowie w warunkach epidemii koronawirusa, obowiązku przestrzegania zaleceń GIS oraz możliwości
korzystania ze świadczeń z różnych instytucji pomocowych.

6. Organizacja kształcenia specjalnego dla uczniów z
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
z niepełnosprawnościami sprzężonymi
1.
2.

3.

4.

niepełnosprawnością
oraz dla uczniów

Nawiązanie dobrej współpracy z rodzicami ze względu na częsty brak samodzielności uczniów.
Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem, uwzględniając
realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
Przygotowanie i zorganizowanie możliwości wypożyczenia podręczników, książek, kart pracy,
materiałów ćwiczeniowych i pomocy dydaktycznych, po które mogliby zgłaszać się uczniowie wraz
z rodzicami.
Zaplanowanie działań oraz współpraca nauczycieli i specjalistów w celu właściwej i efektywnej
organizacji procesu zdalnego nauczania z uwzględnieniem opracowania i modyfikowania
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5.

indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz dokonywania wielospecjalistycznych ocen
poziomu funkcjonowania ucznia we współpracy z rodzicami albo pełnoletnim uczniem
i w zależności od potrzeb we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Zajęcia mogą odbywać się także na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków
bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.

7. Organizacja zajęć rewalidacyjnych
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Zajęcia rewalidacyjne realizowane są zgodnie z planem z wykorzystaniem platform i aplikacji
edukacyjnych.
Korzystanie z pomocy dydaktycznych dostępnych w zasobach Internetu (prezentacje multimedialne,
karty pracy, gry edukacyjne, bajki, muzyka relaksacyjna, filmy/instruktaże do zajęć), a także
przygotowanych przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole.
Opracowanie i udostępnienie każdemu uczniowi bazy zawierającej materiały i pomoce terapeutyczne
dostosowane do możliwości oraz potrzeb indywidualnych uczniów (na platformie, na stronie internetowej
szkoły, za pomocą e-dziennika).
Udostępnienie rodzicom/opiekunom odpowiednich materiałów (pomocy dydaktycznych, sprzętu) do
realizacji ćwiczeń/zadań w domu wraz ze szczegółowymi opisami sposobu ich wykonania.
Prowadzenie monitoringu tych zajęć przez nauczycieli i specjalistów, np. przez uzyskiwanie informacji
zwrotnych od rodziców/opiekunów w formie pisemnej (e-mail, sms) lub ustnej (nauczyciel sporządza
notatkę z rozmowy), a także inną dokumentację (zdjęcia, filmiki, wytwory pracy uczniów).
Prowadzenie zajęć on-line przy współudziale i zaangażowaniu rodziców/opiekunów – wideorozmowy.
Zajęcia mogą odbywać się także na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków
bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.

8. Zapewnienie i realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy psychologicznopedagogicznej
Udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów przez rodziców do
zdalnej nauki, sposobów radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii, bezpieczeństwa i higieny pracy
przy komputerze, działań o charakterze profilaktycznym, cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi
emocjami: Jak radzić sobie ze stresem w okresie pandemii?, Trening budowania pozytywnej samooceny.
2. Umożliwianie codziennych kontaktów z nauczycielami i specjalistami: kontakt telefoniczny, mailowy,
wideokonferencje, inne ustalone wspólnie.
3. Prowadzenie przez specjalistów dyżurów telefonicznych oraz mailowych dla rodziców lub w innej,
wspólnie ustalonej formie.
4. Prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.
5. Rozmowy z uczniami i rodzicami mające na celu m.in.: podtrzymanie pozytywnych relacji, radzenie
sobie z emocjami, poczuciem zagrożenia, osamotnienia, odizolowania, śmiercią rodzica, depresją,
zaburzeniami odżywiania, brakiem kontaktu z rówieśnikami, zakażeniem rodzica koronawirusem oraz
sytuacją objęcia rodziny kwarantanną, organizację nauki w domu.
6. Reagowanie na wszelkie niepokojące objawy, np. przygnębienie, utrzymywanie kontaktu z uczniami i ich
rodzicami, szczególnie tymi, u których występowały wcześniej problemy, zachęcenie uczniów do
korzystania z pomocy koleżanek i kolegów z klasy, przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa podczas
trwania stanu epidemii.
7. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły lub w inny sposób przyjęty w szkole.
8. Rozmowy telefoniczne, rozmowy wideo.
9. Rozmowy wspierające, terapeutyczne, wychowawcze z uczniami oraz z ich rodzicami, których celem jest
wspieranie ich kompetencji wychowawczych.
10. Rozmowy z uczniem na temat codziennego funkcjonowania w domu z rodziną, na zwykłe codzienne
tematy, np. co dzisiaj robię w domu, co było na obiad, co słychać u babci, cioci.
1.
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11. Filmiki edukacyjne nagrywane przez nauczycieli (gry, zabawy, bajki), zestawy ćwiczeń dla dzieci,
aktywne linki do filmów edukacyjnych, instruktażowych, ćwiczeń oraz zadań do wykonania razem
z rodzicami.
12. Opracowywanie zestawów ćwiczeń i zabaw ruchowych, przygotowywanie kart pracy.
13. Nagrywanie piosenek, rymowanek.
14. Opracowywanie materiałów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem dostosowania do indywidualnych potrzeb i możliwości
uczniów wynikających z rodzaju dysfunkcji czy niepełnosprawności.
15. Wsparcie psychiczne uczniów, pomoc w realizacji zadań, w chwilach słabości, niechęci do nauki
w nowej, nieznanej sytuacji, która niesie ze sobą trudności w postaci braku bezpośredniego kontaktu z
rówieśnikami, nauczycielami, budowanie wiary we własne możliwości i umiejętności oraz podnoszenie
samooceny uczniów.
16. Informowanie rodziców o ustawicznej, zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze strony szkoły.
17. Przekazywanie informacji profilaktycznych dla uczniów i rodziców, dotyczących poznania i zrozumienia
sytuacji zawieszenia zajęć szkolnych, objawów wirusa, prewencji i zachowania zasad higieny (historyjki
społeczne, krótkie teksty, wizualizacje, zdjęć – w zależności od możliwości poznawczych uczniów).
18. Modyfikowanie przekazywanego materiału edukacyjnego – dostosowywanie do aktualnych potrzeb,
możliwości dzieci i rodziców.
19. Tworzenie i przesyłanie prezentacji multimedialnych o tematyce związanej z emocjami oraz właściwymi
zachowaniami społecznymi w celu utrwalania i przenoszenia wiedzy z zakresu kompetencji emocjonalnospołecznych nabytych w szkole na środowisko domowe, a także dotyczących czynności
samoobsługowych, porządkowych, mających na celu zachęcenie uczniów do czynnego udziału
w domowych aktywnościach.
20. Przekazywanie pomocy edukacyjnych (multimedialnych) dla uczniów zgodnie z ich indywidualnymi
zainteresowaniami i umiejętnościami tak, aby kontynuować proces rozwijania (zbadanych wcześniej)
mocnych stron.
21. Wyszukiwanie miejsc wsparcia dla rodziców i przekazywanie im informacji o pomocy psychologicznej
i dydaktycznej.
22. Konsultacje telefoniczne z psychologami i specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych
dotyczące uzyskania przez ucznia nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

9. Higiena pracy w nauczaniu zdalnym
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Wykorzystanie sprzętu komputerowego, tabletu lub telefonu nie odbywa się w celach rozrywkowych.
Uczniowie powinni spędzać tylko tyle czasu, ile to absolutnie konieczne.
Zaleca się zapewnienie, schludnego, czystego biurka, odpowiednich narzędzi pracy oraz dobrego
oświetlenia i ergonomii.
Zwraca się uwagę rodzicom, że wykorzystanie urządzeń ekranowych w edukacji powinno wiązać się
z ograniczeniem oglądania telewizji, korzystania z telefonów, tabletów i komputerów poza czasem
przeznaczonym na naukę.
Z powodu negatywnego wpływu telefonu, tabletu, monitora komputerowego na zdrowie człowieka
należy rozsądnie planować aktywności online.
Należy bezwzględnie stosować zasady ergonomii, systematycznie odpoczywać oraz dbać o wentylację
pomieszczenia.
Należy robić przerwy podczas pracy przy komputerze. Aby wzrok mógł odpocząć zaleca się patrzenie
przez okno lub kilka chwil aktywnego wypoczynku. Warto też wykonać odpowiednie ćwiczenia
fizyczne, przeznaczone dla osób pracujących ze sprzętem komputerowym.
Stanowczo odradza się w czasie przerw korzystania z urządzeń elektronicznych (przerwa nie może
polegać na wykorzystaniu gier lub lekturze stron internetowych).
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9.

Należy unikać pracy przy komputerze i urządzeniach mobilnych w godzinach wieczornych. Jeśli jednak
uczeń decyduje się za zgodą rodziców na pracę po zmroku zalecamy ustawienie w systemie
operacyjnym filtra światła niebieskiego, aby uniknąć problemów ze zmęczeniem i bezsennością.

10. Bezpieczeństwo w sieci
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na
podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzenia Ministerstwa Edukacji
Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego.
Rozwiązania stosowane przez szkołę są zgodne z zasadami bezpieczeństwa dzieci w sieci internetowej.
Ponieważ jednak współczesne systemy operacyjne mają charakter wielozadaniowy, a urządzenia
przeznaczone w domu ucznia do realizacji zdalnej edukacji mogą zawierać połączenia prowadzące do
szkodliwych stron, należy zachować szczególną czujność, która wynika z obowiązków opiekuńczych
rodziców lub opiekunów prawnych. Rekomenduje się zastosowanie mechanizmów kontroli
rodzicielskiej.
Wybór i sposób zainstalowania rozwiązań do kontroli rodzicielskiej należy do rodzica. Szkoła
rekomenduje stosowanie takich rozwiązań podczas nauki zdalnej.
Istnieje kilka grup ryzyka, do których należy: cyberprzestępczość, cyberbullying, wyłudzanie danych,
zagrożenia związane ze szkodliwym oprogramowaniem oraz szkodliwymi treściami. Ochrona uczniów
przed tymi i innymi zagrożeniami jest obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych.
Trzeba zwracać uwagę na wszystkie programy, aplikacje czy strony internetowe używane podczas
nauczania zdalnego. Nauczyciel korzystając z tego typu rozwiązań i wskazując je uczniom podczas
nauczania zdalnego kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci.
Uczeń, korzystając z nich, musi także je zachować! W szczególności nie należy korzystać ze stron
wskazywanych przez przeglądarkę lub programy antywirusowe zainstalowane na komputerze, jako
podejrzane, nie należy także klikać na reklamy internetowe, jakie mogą pojawić się w czasie korzystania
ze szkolenia zdalnego, na linki do serwisów niewskazywanych bezpośrednio przez nauczyciela, nie
pobierać załączników niewskazanych przez nauczyciela.
Informacje na temat bezpieczeństwa w sieci znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Szkolny zestaw programów nie ulega zmianie. Nauczyciele wprowadzają przesunięcia treści i mają
możliwość modyfikacji realizacji czasowej pewnych zagadnień kształcenia, których z uwagi np. na
wymagania sprzętowe czy wymagane specjalistyczne oprogramowanie lub inne środki dydaktyczne, nie
można realizować w ramach kształcenia online. Treści te mogą być realizowane później. W przypadku
konieczności modyfikacji treści kształcenia, nauczyciel przedstawia dyrekcji drogą mailową rozkład materiału
nauczania (aneks do rozkładu) z tego przedmiotu na okres obowiązywania rozporządzenia i jest zobowiązany
uwzględnić wprowadzone zmiany w kolejnym okresie nauczania.
Niniejsze regulacje mogą ulec modyfikacji, o czym wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.
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