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1. Nauczanie odbywa się za pomocą darmowej aplikacji Teams (Office 365). Administrator 

szkolny założył każdemu uczniowi indywidualne konto, za którego pomocą będzie się on 

komunikował z nauczycielem.  

2. Lekcje będą się odbywały według obowiązującego w szkole planu lekcji. Zajęcia zostaną 

jednak skrócone do 30 minut ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów. 

Przedmioty (język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, chemia, 

biologia, przyroda, geografia, historia) powinny trwać 30 minut ( 15 min. przeznaczonych 

jest na inne czynności np. zapisy w e – dzienniku, konsultacje z uczniami, odbiór zadań). 

Pozostałe lekcje mogą odbywać się na zasadzie przekazania uczniom informacji i poleceń 

do samodzielnego wykonania ( wykorzystując e - dziennik lub Platformę Microsoft Teams) 

szczególnie tam, gdzie nie ma potrzeby tłumaczenia nowego materiału. Nauczyciel 

pozostaje na stanowisku pracy przez 45 min.  

3. Uczniowie i nauczyciele nie mogą nagrywać prowadzonych zajęć (ani poprzez aplikację 

Teams, ani inne dostępne urządzenia i aplikacje). 

4. Obecność ucznia będzie weryfikowana poprzez aktywność na zajęciach on-line. Podczas 

zajęć uczeń, jak i nauczyciel powinien mieć uruchomioną kamerę. Frekwencja będzie 

odnotowana w dzienniku elektronicznym. Nieobecność ucznia usprawiedliwia rodzic 

poprzez elektroniczny dziennik. 

5. Nauczyciele  dokumentują swoją pracę poprzez zapisy tematów w e – dzienniku. 

Zgromadzone elektroniczne zapisy plików,  prace uczniów, zadania, testy itp. umieszczane 

są na   platformie Microsoft Teams lub w e-dzienniku. Nauczyciele mają również prawo 

zadać zadanie domowe tak jak standardowo się to dzieje - w miejscu ZADANIE DOMOWE 

6. SPRAWDZANIE WIEDZY. Podczas lekcji on-line są przewidziane również różne formy 

sprawdzania wiedzy ( testy, sprawdziany), za które uczeń będzie otrzymywał oceny. Uczeń 

nieaktywny na zajęciach on-line, będzie mógł zaliczyć daną formę sprawdzania wiedzy 

w uzgodnionej z nauczycielem formie i czasie. Sprawdziany z większej partii materiału 

będą zapowiadane z wyprzedzeniem.  

Podtrzymane są dotychczasowe zasady oceniania uczniów, przy czym należy wziąć pod 

uwagę wszelkie losowe ograniczenia w dostępności do Internetu i jakości sprzętu. 

7. ZACHOWANIE UCZNIA. Jeśli zachowanie ucznia na zajęciach on-line będzie budziło 

zastrzeżenia (np. uczeń będzie przeszkadzał podczas połączeń audio - video lub w trakcie 

czatu z nauczycielem nie będzie stosował się do poleceń) – nauczyciel może wpisać 

uczniowi uwagę do e-dziennika za utrudnianie prowadzenia zajęć on-line. 

8. PLAN I PRZEBIEG ZAJĘĆ. Podczas zajęć on-line przewidziane są różne aktywności: m.in. 

czat grupowy z nauczycielem, praca zespołowa, praca indywidualna, praca w ćwiczeniach 

i z podręcznikiem, połączenia audio/wideo, tłumaczenie nowego zagadnienia, przesyłanie 

materiałów niezbędnych podczas zajęć oraz wiele innych form.  

Każdego dnia lekcje on-line prowadzone będą wg wyznaczonego planu. Plan będzie 

widoczny w e - dzienniku. Pozostały czas off-line w czasie trwania lekcji lub po zajęciach 

jest przeznaczony na pracę własną, czyli samodzielne wykonywanie zadań w podręczniku, 

ćwiczeniach oraz na kartach pracy czy na innych przesłanych przez nauczyciela materiałach. 

W czasie trwania nauczania zdalnego materiał programowy jest realizowany w pełnym 

zakresie, nie przewiduje się opóźnień spowodowanych tą szczególną sytuacją. 

http://m.in/


9. WYMAGANIA SPRZĘTOWE. Udział w zajęciach on-line jest możliwy przy 

wykorzystaniu dowolnego sprzętu mającego dostęp do Internetu - może to być komputer 

stacjonarny lub laptop ale również tablet i smartfon. 

10. Nauczyciele  klas I-III będą dbać  szczególnie o to, by: 

− ilość zadawanej uczniowi pracy była zgodna z higieną pracy, 

− liczba lekcji on-line oraz kontaktów za pośrednictwem komputera nie przekraczała 

zalecanych przez specjalistów norm, była dostosowana do wieku i możliwości 

uczniów, 

− przestrzegane były zalecenia indywidualizacji pracy z uczniem. 

11. Zajęcia  edukacji wczesnoszkolnej on-line z całą klasą trwają maksymalnie 3 x 30 minut 

dziennie plus przerwy. Pozostałe  godziny pracy nauczyciel wykorzystuje na indywidualne 

zajęcia on-line z zaproszonymi uczniami. Zajęcia religii i języka angielskiego odbywają się 

zgodnie z planem lekcji. 

12. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach  I-III będą realizowane jako  krótkie ćwiczenia 

rozluźniające mięśnie oraz ćwiczenia relaksujące. Będą się one odbywać codziennie w 

trakcie zajęć. 

13. POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA, którą objęci zostali uczniowie 

w bieżącym roku szkolnym w edukacji zdalnej odbywać się będzie w formie zajęć 

prowadzonych przez nauczycieli specjalistów w dotychczas obowiązujących terminach 

i wymiarze godzin.  

14. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE odbywają za pomocą darmowej aplikacji Teams lub 

poprzez przesłanie materiałów do samodzielnej pracy z możliwością konsultacji 

z nauczycielem. 

15. Uczeń z orzeczeniem na wniosek rodzica może brać udział w zajęciach na terenie szkoły.  

16. NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY łączy się z uczniem na czacie podczas trwania lekcji 

oraz indywidualnie bezpośrednio po jej zakończeniu. 

 

 

 


