
Od 25 marca uruchamiamy regularne nauczanie zdalne. Będziemy realizować lekcje zgodnie z planem 

podanym w dzienniku lekcyjnym. Wszystkich obowiązują poniższe zasady nauki zdalnej. 

1. Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji. 

2. Podstawowym narzędziem komunikacji uczeń – nauczyciel oraz rodzic - nauczyciel jest 

dziennik elektroniczny.  

3. Tematy zajęć są na bieżąco zapisywane w dzienniku. 

4. Opis  zadań do wykonania przez ucznia w trakcie lekcji przekazywany jest w wiadomościach 

przez dziennik elektroniczny. Wiadomość otrzymują uczniowie oraz ich rodzice.  Wiadomość 

ma tytuł: przedmiot, data lekcji.  

5. Opis  zadań do wykonania przez ucznia zawiera: 

a. Temat lekcji; 

b. Plan zadań do wykonania dla ucznia z niezbędnymi wskazówkami i podanymi 

materiałami do wykorzystania: podręcznik lub materiał ćwiczeniowy, ewentualnie link 

do innych materiałów; 

c. Informację o tym, co uczeń musi po lekcji umieć.   

d. Kontakt do nauczyciela podczas lekcji.  

6. Do realizacji zadań uczeń wykorzystuje przede wszystkim podręczniki i materiały ćwiczeniowe, 

które otrzymał w szkole. 

7. Do realizacji zadań dopuszczalne jest wykorzystanie innych materiałów, do których link 

przekazuje nauczyciel przez dziennik w wiadomościach.  

8. W dzienniku sprawdzana jest obecność uczniów.  

9. Obecność na zajęciach uczeń zgłasza poprzez wysłanie podczas trwania zajęć wiadomości do 

nauczyciela z tytułem „Obecny” 

10. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach w czasie ich trwania.  

11. Obecność ucznia zaznaczana jest w dzienniku symbolem „nz”. Oznacza on nauczanie zdalne i 

jest notowana jako obecność ucznia na zajęciach.  

12. W przypadku braku wiadomości od ucznia lub jego rodzica w czasie rzeczywistego trwania 

lekcji uczeń otrzymuje nieobecność. Usprawiedliwianie nieobecności wymaga telefonicznego 

kontaktu z wychowawcą lub dyrekcją szkoły.  

13. W czasie trwania zajęć nauczyciel jest dostępny dla ucznia lub rodzica poprzez dziennik 

elektroniczny oraz inną ustaloną przez nauczyciela formę komunikacji w celu konsultacji 

14. W nauczaniu zdalnym nie zadajemy prac domowych. Wszystkie elementy podlegające ocenie 

uczeń wykonuje w trakcie zajęć.  

15. W celu monitorowania postępów ucznia oraz weryfikacji jego wiedzy i umiejętności nauczyciel 

może stosować wszystkie formy i zasady sprawdzania osiągnięć zawarte w Statucie, 

dostosowując je do możliwości nauczania zdalnego.  

16. W celu informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskiwanych ocenach 

nauczyciel stosuje dziennik elektroniczny w zakładce oceny bieżące, uwagi oraz wiadomości 

dla rodzica.  

17. Nauczyciel może żądać wysłania zdjęcia pracy ucznia na wskazany przez siebie adres poczty 

elektronicznej w celu jej sprawdzenia i ocenienia.  

18. W przypadku braku możliwości korzystania z nauczania zdalnego w opisanej wyżej formie 

rodzic jest zobowiązany zgłosić problem do dyrektora ZSP i ustalić indywidualnie dostosowane 

formy nauczania.  

19. Uczeń, rodzic, nauczyciel informuje wychowawcę, a później dyrekcję o problemach 

wynikających z nauczania zdalnego w celu jego usprawnienia i dostosowania. 


