
 

Zasady pracy 
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach 

podczas nauczania zdalnego. 
 
I. Dokumenty szkolne.  

1. W czasie nauczania zdalnego obowiązują zasady zapisane w Statucie Szkoły Podstawowej, 

ocenianiu wewnątrzszkolnym i przedmiotowych systemach oceniania. 

 

II. Formy komunikacji. 

1. Przyjętymi formami kontaktu są wiadomości odbierane i wysyłane z wykorzystaniem: 

a) dziennika elektronicznego Vulcan, 

b) e-maili uczniów i rodziców zapisanych w dzienniku elektronicznym, 

c) e-maili nauczycieli, 

d) platforma classroom. 

2. Uzupełnieniem głównych form są ponadto: 

a) komunikaty zamieszczane na stronie internetowej szkoły i szkolnego facebooka, 

b) inne platformy edukacyjne wykorzystywane przez nauczycieli w organizacji pracy z 

uczniami 

c) rozmowy telefoniczne.  

 III. Zajęcia szkolne na platformie classroom. 

1. Zajęcia zdalne w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach odbywają 

się na platformie classroom. 

2. Potwierdzeniem przeprowadzonych zajęć jest wpis tematu oraz frekwencji uczniów w 

dzienniku elektronicznym. 

3. Praca odbywa się według zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną przydziału godzin i 

tygodniowego rozkładu godzin.  

4. Potwierdzeniem obecności na zajęciach jest zalogowanie się uczniów na platformie w 

godzinach odbywania się zajęć lekcyjnych. 

5. Jeżeli z powodów technicznych, organizacyjnych lub zdrowotnych uczeń nie będzie mógł 

dokonać potwierdzenia swojej obecności na lekcji w czasie jej trwania, to ma niezwłocznie 

on lub rodzic obowiązek powiadomić o tym fakcie nauczyciela, z którym odbywają się dane 

zajęcia. 

6. Po uzyskaniu wyżej wymienionej informacji nauczyciel dokonuje zmiany wpisu frekwencji 

na obecność. 

7. Zadaniem ucznia w takiej sytuacji jest uzupełnić zaległy temat (np. pobranie 

przygotowanych materiałów, wykonanie określonego zadania, konsultacja z prowadzącym 

zajęcia lub inna potwierdzona aktywność). W innym przypadku uczeń może uzyskać jedynie 

usprawiedliwienie nieobecności. 

8. Lekcja z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość wynosi maksymalnie 45 minut, w 

tym do 30 minut bezpośredniej, trwającej w sposób ciągły aktywności w internecie (online), 

pozostały czas to praca własna ucznia.  

9. Nauczyciele samodzielnie podejmują decyzję o sposobie wykorzystania czasu lekcji. 



10. Nauczyciele wybierając odpowiednie metody, dostosowują realizację treści z podstawy 

programowej do warunków pracy zdalnej i specyfiki nauczanego przedmiotu.  

11. Dopuszcza się dodatkowe korzystanie z innych platform i źródeł internetowych podczas 

prowadzenia zajęć zdalnego nauczania. 

12. Dopuszcza się również korzystanie z innych systemów komunikacji z uczniami jako 

dodatkowe formy nauki zdalnej. 

13. Monitorowanie postępów pracy odbywa się poprzez systematyczne wpisy do dziennika 

elektronicznego ocen cząstkowych z poszczególnych form pracy ucznia podlegających 

ocenie. 

14. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe odbywają się zgodnie ze Statutem Szkoły. 

 IV. Praca nauczycieli w czasie nauczania zdalnego. 

1. Nauczyciele realizują treści podstawy programowej w wymiarze określonym tygodniowym 

przydziałem godzin dla poszczególnych klas. 

2. Praca zdalna nauczyciela może odbywać się w miejscu zamieszkania, jak i na terenie szkoły 

po  uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 

3. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak 

możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, organizowane jest: 

a) stacjonarne nauczanie w szkole, 

b) zdalne nauczanie na terenie szkoły. 

4. W klasie VIII szkoły podstawowej, mogą być zorganizowane w szkole konsultacje 

indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z 

przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

5. Szkoła może prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do 

klas I-III szkoły podstawowej. 

6. Pedagog szkolny w czasie edukacji zdalnej realizuje zadania zapisane w Statucie Szkoły 

wykorzystując przyjęte formy komunikacji na odległość.                                                                                                   

7. Nauczyciel bibliotekarz w czasie edukacji zdalnej: 

a) prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną, poprzez: 

 udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych online, 

 przedstawianie propozycji konkursów, wydarzeń czytelniczych i zabaw literackich za 

pomocą dziennika elektronicznego, 

 pełnienie dyżurów w szkole w celu wypożyczania książek, czasopism i innych 

materiałów edukacyjnych, 

 umieszczanie na stronie internetowej szkoły listy polecanych książek, linków do                                                                              

bezpłatnych audiobooków i e-booków, ekranizacji lektur szkolnych, instytucji kultury, 

bibliotek cyfrowych, 

 współpracę z poszczególnymi nauczycielami wspomagającą proces dydaktyczny. 

b) Opracowuje zbiory biblioteczne z wykorzystaniem oprogramowania MOL net +. 

 

 

 



 V. Posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

1. Posiedzenia Rady odbywają się zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej z 

wykorzystaniem przyjętych form komunikacji: 

a) stacjonarnie w szkole, 

b) za pośrednictwem platformy classroom, 

c) z pomocą sekretariatu szkoły, który pośredniczy w przekazywaniu informacji dla 

nauczycieli, 

d) dyrektora szkoły, który określa termin, porządek posiedzenia i sposób głosowania, 

e) powyższe zasady są stosowane również w odniesieniu do prac zespołów nauczycielskich 

i zadaniowych. 

 

VI. Warunki pracy zdalnej. 

1. Dyrektor szkoły w miarę możliwości zapewnia uczniowi oraz nauczycielowi warunki 

umożliwiające pracę zdalną bądź ustala właściwy do sytuacji sposób nauki. 

2. Szkoła po otrzymaniu informacji od rodziców udostępnia uczniom sprzęt komputerowy 

niezbędny do prowadzenia nauczania zdalnego. 

3. Szkoła udostępnia nauczycielom sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia  

nauczania zdalnego. 

 

VII. Nauczanie w systemie hybrydowym. 

1. Nauka w szkole odbywa się z podziałem na klasy uczące się stacjonarnie oraz zdalnie. 

2. Podział ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, tak aby w szkole 

przebywało nie mniej niż połowa uczniów uczęszczających do szkoły. Pozostała część 

uczniów odbywa naukę zdalną w domu zgodnie z zasadami nauczania zdalnego. 

3. Nauczanie zdalne w systemie hybrydowym nauczyciele prowadzą w budynku szkolnym. 

4. Zamiana klas odbywa się cyklicznie co tydzień. 

5. Pierwszeństwo w nauce stacjonarnej przysługuje klasom najstarszym 7a, 7b i 8. 

 

 

 


