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§1.  

 

Warunki organizacji nauczania zdalnego 

 

1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z uczniami w trybie 

zdalnym lub w przypadku obecności ucznia w szkole w trybie stacjonarnym.  

2. Zajęcia należy prowadzić zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, w czasie rzeczywistym 

zgodnie z planem lekcji umieszczonym w dzienniku elektronicznym, z zastosowaniem narzędzi 

informatycznych umożliwiających połączenie się z uczniami:  

 Microsoft Teams; 

 dziennik elektroniczny. 

3. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które 

zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 

psychofizycznych uczniów. 

 

§2.  

 

Obowiązki uczniów klas 4 – 8 

 

1. Wszyscy uczniowie klas 4 – 8 zobowiązani są do udziału w nauczaniu zdalnym w czasie 

rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji umieszczonym w dzienniku elektronicznym. 

2. Warunkiem koniecznym do korzystania z nauczania zdalnego jest sprawny komputer z 

działającą kamerą i mikrofonem, zainstalowana platforma Microsoft Teames, aktywny profil 

użytkownika platformy, sprawne łącze internetowe.  

3. W przypadku braku warunków domowych do korzystania z nauczania zdalnego – uczeń 

zobowiązany jest do korzystania z nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole.  

4. Frekwencję ucznia na zajęciach określa jego aktywna obecność na platformie, odpowiadanie na 

wezwania nauczyciela podczas trwania całych zajęć.  

5. Uczeń zobowiązany jest zgodnie z ustaleniami nauczyciela prowadzącego zajęcia włączyć lub 

wyłączyć kamerę i mikrofon. 

6. Używanie kamery i mikrofonu jest niezbędne podczas oceniania ucznia.  

 

§ 3.  

 

Wsparcie dla uczniów, w tym dla uczniów niepełnosprawnych 

 

1. Wszyscy uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność, warunki domowe lub inne 

ważne powody nie mogą uczyć się zdalnie w domu, mają możliwość korzystania z nauki 

stacjonarnej lub zdalnej organizowanej na terenie szkoły zgodnie z planem lekcji zapisanym w  

dzienniku elektronicznym.  

2. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z nauczania stacjonarnego lub nauczania zdalnego na 

terenie szkoły.  
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3. Każdy uczeń może uczestniczyć zdalnie lub w trybie stacjonarnym z zajęciach organizowanych 

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

4. Każdy uczeń może korzystać zdalnie lub w trybie stacjonarnym z konsultacji, porad nauczycieli 

specjalistów zatrudnionych w szkole, w czasie ich pracy.  

 

§ 4.  

 

Obowiązki wychowawców w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania 

  

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych 

jego opiece uczniów.  

2. Wychowawca ma obowiązek:  

1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu 

nauczania, zgodnie z ustalonymi zasadami komunikowania się; 

2) monitorowania frekwencji uczniów podczas nauczania zdalnego; 

3) podejmowania działań w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności uczniów w 

zajęciach; 

4) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które 

zgłaszają jego uczniowie lub rodzice, 

5) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji 

z wychowawcą klasy. 

 

§ 5.  

 

Obowiązki nauczycieli specjalistów w czasie prowadzenia nauczania zdalnego 

 

1. Nauczyciel specjalista prowadzi zajęcia zdalne z uczniami zgodnie z wcześniej ustalonym 

harmonogramem. 

2. Nauczyciel wspomagający uczestniczy w zajęciach zdalnych z uczniami zgodnie z wcześniej 

ustalonym planem zajęć. 

3. Nauczyciele specjaliści mają obowiązek: 

1) organizowania konsultacji online, 

2) świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji 

kryzysowej, w szczególności: 

a) otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie 

występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią COVID-

19, 

b) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

c) minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się 

w wyniku nauczania zdalnego,  

d) otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z 

adaptacją do nauczania zdalnego, 

e) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do nauczania zdalnego, 
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3) wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w 

kontekście nauczania zdalnego. 

 

§ 6.   

 

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego 

1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z 

rodzicami.  

2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem dziennika 

elektronicznego lub platformy Microsoft Teams.  

3. W nagłych przypadkach możliwe jest korzystanie z telefonów, komunikatorów takich jak 

WhatsApp, Messenger. 

4. Każdy nauczyciel zobowiązany jest  określić i podać do wiadomości rodziców termin (dzień i 

godziny), kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców na platformie Teams.  

§ 7. 

 

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych 

ocenach 

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej lub na 

podstawie wykonanych: ćwiczeń, prac, quizów, projektów lub zadań domowych.  

2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac wymagając 

przy tym pełnego obrazu ucznia – włączona kamera i głośnik.  

3. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy 

programowej.  

4. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z 

dzieckiem lub po jej zakończeniu poprzez dziennik elektroniczny. 

5. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach 

poprzez dziennik elektroniczny. 

6. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez 

ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość poprzez dziennik 

elektroniczny.  

 

§ 8. 

 

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. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze 

względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu zobowiązany jest do 

skorzystania z możliwości nauki stacjonarnej lub zdalnej w szkole.  
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4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze 

względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, zobowiązany jest do skorzystania z 

możliwości nauki stacjonarnej lub zdalnej w szkole.  

5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji 

cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi 

narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego 

wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia. 

6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania.  

7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości weryfikacji samodzielnego wykonania pracy przez ucznia. 

8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak 

zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane. 

9. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


