
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. zawieszenie zajęć 

zostało przedłużone do dnia 10.04.2020 r. 

W czasie zawieszenia zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku będziemy realizować 

kształcenie na odległość wg następujących zasad: 

1. Nauczyciele i rodzice są zobowiązani do codziennego (w dni robocze) logowania się do dziennika 

elektronicznego oraz odczytywania wiadomości i ogłoszeń; 

2. Nauczyciele pracują z uczniami/słuchaczami zdalnie – z domu – zgodnie z ustalonymi przez siebie 

metodami wybranymi spośród następujących: 

• przesyłanie plików tekstowych;  

• przesyłanie nagrań; 

• przesyłanie filmów;  

• przesyłanie linków do wybranych materiałów; 

• przesyłanie komunikatów o konieczności przeczytania wybranych zagadnień z podręcznika; 

• przesyłanie komunikatów o konieczności przeczytania wybranych zagadnień ze wskazanych stron; 

a także: 

• prowadzenie zajęć w formie lekcji na żywo na platformach wybranych przez nauczycieli dobranych 

do specyfiki nauczanego przedmiotu; 

• utworzenie klasy i prowadzenie zajęć na portalu www.epodreczniki.pl;  

• praca on-line na wybranych przez siebie platformach, portalach społecznościowych lub 

komunikatorach, np. Office 365, Zoom, Jitsi, Hangout, Clickmeeting, Facebook, Messenger, ClassDojo, 

Skype za zgodą rodziców 

• Docelową platformą współpracująca z naszym dziennikiem elektronicznym będzie Office 365 

3. Przesyłanie materiałów uczniom za pomocą dziennika elektronicznego jest obowiązkowe. 

Przesyłanie prac i materiałów od ucznia do nauczyciela odbywa się za pośrednictwem poczty 

mail’owej, przy czym nauczyciele do tego celu wskazują uczniom wyłącznie adresy swojej roboczej 

poczty mail’owej. 

4. Zajęcia mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem: 

• materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl 

• materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub 

przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i 

okręgowych komisji egzaminacyjnych 

• materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii 

• innych materiałów wskazanych przez nauczyciela 

5. Metody i techniki pracy są uzależnione od specyfiki przedmiotu i indywidualnych możliwości 

psychofizycznych i potrzeb uczniów. 

6. Zadania do wykonania są przekazywane za pośrednictwem zakładki zadania domowe oraz 

wiadomości w dzienniku elektronicznym. 

7. Zajęcia mogą mieć postać wideokonferencji na platformie wskazanej przez nauczyciela. Zasady 

logowania do platformy przekazują nauczyciele. 

8. Zajęcia mogą być prowadzone na portalu www.epodreczniki.pl 

9. W razie ograniczonych możliwości techniczno – sprzętowych za minimum kontaktu uznajemy 

kontakt telefoniczny (SMS) 

10. Nauczanie online odbywać się będzie w ramach planu lekcji ustalonego przez nauczyciela na czas 

zawieszenia zajęć w szkole (uczeń ma prawo samodzielnie planować wykonanie zadań w ciągu dnia, z 

wyjątkiem udziału w wideokonferencjach). 

11. Obecność na zajęciach będzie odnotowywana na podstawie logowania Ucznia i otwarcia 
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przekazanych na każdej lekcji poleceń, ich każdorazowe wykonanie może ale nie musi zostać 

ocenione (analogicznie do lekcji tradycyjnych). Rozliczenie frekwencji na lekcjach będzie odbywać się 

na podstawie logowania oraz odsyłania prac w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

12. W razie niewykonania zadania w terminie wskazanym przez Nauczyciela Uczeń otrzymuje 

adnotację w dzienniku elektronicznym „brak zadania”. 

13. Sprawdzanie postępów Uczniów może mieć postać quizów on-line i zadań interaktywnych 

zamieszczonych na portalach edukacyjnych. 

14. O terminach wykonania prac Nauczyciele będą informować Uczniów z co najmniej 2-dniowym 

wyprzedzeniem (nie dotyczy zadań i poleceń, których wykonanie jest potrzebne do przeprowadzenia 

i udziału Ucznia w kolejnych zajęciach). 

15. Ilość prac z danego przedmiotu powinna być dostosowana do realnego czasu przeznaczonego na 

realizację przedmiotu w danym tygodniu. 

16. Wideokonferencje nauczyciel planuje poprzez terminarz w dzienniku elektronicznym, 

maksymalna ilość wideokonferencji dziennie dla klasy to 2 (10 wideokonferencji tygodniowo). Wideo 

konferencje powinny trwać do 30 minut. W przypadku problemów z ustaleniem terminu 

koordynatorami wideokonferencji są wychowawcy klas. 

17. Wychowawcy przez cały czas pełnią dotychczasową rolę wychowawczo – opiekuńczą w stosunku 

do swoich uczniów. Kontaktuję się ze swoimi wychowankami oraz ich rodzicami przy pomocy 

dziennika elektronicznego i koordynują komunikację z innymi nauczycielami. 

18. Oceny za pracę zdalna mogą być wystawione za:  

• zadanie wykonane przez ucznia on-line,  

• zadanie wykonane przez Ucznia w domu i przesłane Nauczycielowi 

• aktywność podczas zajęć prowadzonych on-line. 

Premiowana w ocenianiu jest systematyczność i terminowość pracy. 

19. W ramach braku możliwości udziału w zajęciach on-line, Uczeń samodzielnie analizuje materiał, 

który nauczyciel wskazuje poprzez dziennik elektroniczny. Ma prawo poprosić o wytłumaczenie 

trudnych zagadnień w czasie konsultacji on-line lub po powrocie do szkoły. Alternatywne do 

wideokonferencji źródło wiedzy nauczyciel podaje w treści zadania domowego przypisanego tej 

jednostce lekcyjnej. 

20. Niestosowne zachowanie w czasie lekcji on-line owocuje odebraniem głosu lub ukaraniem ucznia 

oceną z zachowania/wpisem ujemnych punktów z zachowania. 

21. Jeżeli Uczeń nie uczestniczy w lekcjach i/lub nie wykonuje zadań, Nauczyciel powiadamia o tym 

fakcie Jego Rodziców (wiadomość w dzienniku Vulcan, kontakt telefoniczny po zakończonym 

tygodniu). 

22. Od dnia 25.03.2020 r. ewidencja każdej lekcji odbywa się przez interfejs lekcyjny, przy temacie 

zaznaczamy zdalne nauczanie oraz wpisujemy polecenie do wykonania w zakładce zadanie domowe. 

23. Uczniowie i Rodzice mogą konsultować się z Nauczycielami prowadzącymi zajęcia poprzez 

dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji wskazane przez Nauczyciela.  

24. Uczniowie mają możliwość zdalnego poprawienia ocen niedostatecznych z pierwszego półrocza w 

terminie do 30 kwietnia 2020 r. w formie wyznaczonej przez Nauczyciela. 

25. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość są zobowiązani do zachowania bezpiecznych warunków podczas korzystania z Internetu, ze 

szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa. 

 

 

Wszystkie decyzje nieuregulowane niniejszym dokumentem rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

Zasady wchodzą w życie z dn. 25.03.2020 r. 

 


