
Organizacja kształcenia na odległość od 26.10.2020r.  

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Ptaszkowej 

 

I. Zajęcia edukacyjne 

 

1. Zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość będą realizowane 

za pomocą różnych metod pracy zdalnej: 

1) wideolekcje w programie MS Teams, 

2) prezentacje, linki do materiałów edukacyjnych, dokumentów, filmów, 

3) przesyłanie materiałów, instrukcji  i wskazówek do samodzielnej pracy ucznia drogą 

elektroniczną. 

2. Lekcje w czasie rzeczywistym poprzez program MS Teams realizowane będą zgodnie 

z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym i będą trwać do 30 minut 

- w zależności od specyfiki danych zajęć edukacyjnych, rodzaju realizowanych treści 

programowych oraz potrzeb ucznia. Pozostały czas godziny lekcyjnej to samodzielna 

praca ucznia, zgodnie ze wskazówkami nauczyciela, przy czym nauczyciel w tym czasie 

pozostaje do dyspozycji uczniów, w razie pytań, wątpliwości, czy weryfikacji 

wykonanych zadań. 

3. Nauczyciele planują lekcje w formie wideolekcji z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem. 

4. W okresie nauki zdalnej nauczyciele realizują wyłącznie treści wynikające z podstawy 

programowej. 

5. Pozalekcyjne zajęcia rozwijające kreatywność mogą być realizowane poprzez 

przesłanie uczniom propozycji rozwiązania zadań, problemu, obejrzenia spektaklu, 

filmu lub podjęcia innych czynności rozwijających, które uczeń może wykonać  

w wolnym czasie. 

6. Uczeń ma prawo korzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela w związku 

 z wykonywanymi zadaniami podczas realizowanej lekcji. 

7. Obowiązkiem ucznia jest podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela 

oraz potwierdzenie zapoznania się ze wskazanym materiałem. Jest to podstawą do 

oceny pracy ucznia oraz wpisu obecności na lekcji, w przypadku kiedy zajęcia nie 

odbywają się  w formie wideolekcji np. zajęcia wychowania fizycznego. 

8. Na wykonanie czynności wskazanych przez nauczyciela, zadań domowych z danych 

zajęć edukacyjnych uczniowie mają czas do dnia, w którym odbywają się kolejne 

zajęcia. 

9. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich lekcjach online. W sytuacji, kiedy  

z przyczyn technicznych nie mógł wziąć udziału w lekcji rodzic ma obowiązek 

powiadomić o tym fakcie wychowawcę. 

10. Uczeń, który z różnych przyczyn nie może wziąć udziału w spotkaniu online, 

zobowiązany jest do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej, 

uzupełnienia notatki oraz wykonania zleconych przez nauczyciela zadań (jak  

w przypadku nieobecności na zajęciach stacjonarnych). 

11. Wychowawca pozostaje w stałym kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco 

monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. 



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

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

13. Uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami przez wiadomości  

w dzienniku elektronicznym lub w inny, uzgodniony z nauczycielem sposób. 

14. Uczeń lub rodzic zgłasza potrzebę konsultacji z nauczycielem poprzez wiadomość do 

nauczyciela w dzienniku elektronicznym. Nauczyciel organizuje konsultację 

uzgadniając jej termin i formę. 

 

 

II. Zasady oceniania, sposób monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy 

 i umiejętności ucznia. 

 

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

2. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych określają sposoby sprawdzania 

wiedzy i umiejętności oraz decydują, które zadania będą podlegały ocenie. O przyjętych 

sposobach nauczyciele informują rodziców i uczniów przez dziennik elektroniczny. 

3. W czasie nauki zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania,  

w szczególności za: 

- pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcia wykonanej pracy, nagranie itp.), 

- wypracowanie, 

- udział w dyskusjach on-line, wypowiedzi na forum, 

- inne prace: referaty, projekty, prezentacje, 

- rozwiązywanie testów, quizów,  

- odpowiedź ustną, 

- inne formy aktywności wskazane przez nauczyciela. 

4. Podczas oceniania zachowania uczniów wychowawcy uwzględniają: 

- systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego w okresie 

nauki zdalnej - poprzez potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego rozumie się 

udział w lekcji on-line, kontakt z nauczycielem poprzez Office 365, wykonywanie 

zadań zleconych przez nauczyciela, 

- samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela, w szczególności 

nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia, 

- aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 

5. Nauczyciele informują uczniów o postępach w nauce podczas bieżącej pracy z uczniem 

lub po jej zakończeniu. Uzyskane oceny bieżące wpisywane są do dziennika. 

 


