
Załącznik nr 1    

do Zarządzenia Dyrektora Szkoły z dnia 06.11.2020 r. 

 

Organizacja zajęć edukacyjnych w trybie nauczania zdalnego 

 
 

§1 

Postanowienia ogólne. 

 
1. Zajęcia edukacyjne w szkole w wyjątkowych okolicznościach mogą być 

organizowane i prowadzone w trybie nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod               

i technik kształcenia na odległość. 

 

2. W trybie nauczania zdalnego może być realizowany projekt WRPO „SP6 na 6! Rozwój 

kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie”. Celem jest podniesienie 

kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: z matematyki             

„ Podstawy inżynierii – technika i matematyka”; z przyrody z wykorzystaniem 

metody eksperymentu „ Nasze laboratorium”; z doradztwa zawodowego (zajęcia 

indywidualne i grupowe); z języka angielskiego „ Mistrzowie angielskiego”; zajęcia 

dla uczniów ze SPE „ Zajęcia wspomagające harmonijny rozwój” oraz zajęcia                      

„ Współpraca bez przemocy i rozwój kompetencji kluczowych”. 

 

3. Zasady mają charakter otwarty i w miarę potrzeb mogą zostać zmodyfikowane. 

 
4. O rozpoczęciu nauczania zdalnego i szczegółach organizacji zajęć rada pedagogiczna, 

rodzice i uczniowie zostają poinformowani przez dyrektora szkoły. 

5. Podstawowym narzędziem komunikacji pozostaje dziennik elektroniczny Vulcan. 

 
6. Nauczyciele będą prowadzić lekcje na platformie edukacyjnej MS Office 365.                     

Mogą również korzystać z dostępnych materiałów multimedialnych i narzędzi 

interaktywnych jak: e-podręczniki, lekcje w sieci i innych. 

7. Dyrektor Szkoły ustala harmonogram zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia          

i higieny pracy ucznia: 

1/ lekcje dla klas I-VIII odbywają się wg planu lekcji z zastrzeżeniem, że lekcja trwa 40 

minut i zaczyna się o pełnej godzinie. Każda przerwa trwa 20 min. Dla klasy Ib ustala się 

plan lekcji od godz. 8:00; 

2/ lekcje wychowania fizycznego i szermierki zblokowane w 2 lub 3 godziny można 



prowadzić z zachowaniem jednej przerwy, o czym uczniowie wiedzą z wyprzedzeniem; 

są zaplanowane w kalendarzu. 

8. Rodzic odpowiada za realizację zadań przez dziecko w domu. Rodzice i/lub uczniowie 

mają obowiązek zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły wszelkie problemy 

techniczne napotkane podczas zajęć w trybie nauczania zdalnego – dotyczy to zarówno 

braku odpowiedniego sprzętu, oprogramowania, jak i dostępu do łącza internetowego. 

9. Szkoła w miarę możliwości umożliwia uczniom: 

 
a) wypożyczenie sprzętu technicznego (laptop, tablet), 

 

b) odbiór materiałów edukacyjnych w wersji papierowej, 

 
c) dostęp do drukarki czy ksero, 

 
d) dostęp do podręczników, zbiorów bibliotecznych. 

 
10. W czasie nauczania zdalnego nauczyciele: 

a)  są  zobligowani   do  pozostawania  w  stałym    kontakcie  z  rodzicami,    uczniami               

i dyrektorem szkoły, 

b) są zobowiązani do modyfikacji  programów  nauczania  na  czas  zawieszenia  zajęć                  

i edukacji na odległość, 

c) na bieżąco informują uczniów o sposobach realizacji materiału; podają konkretne 

wskazówki i zadania do  wykonania  (obowiązkowe  i  dla  chętnych) ;  informują,  za co 

uczniowie mogą być ocenieni; monitorują realizację poszczególnych aktywności przez 

uczniów, 

d) zobowiązani  są  do  opisywania  w  dzienniku   elektronicznym   wykonanej    pracy                       

i dokumentowania jej zgodnie z wytycznymi dyrektora szkoły, 

e) dostosowują proces zdalnego nauczania do możliwości uczniów i higieny pracy 

umysłowej, 

f) uwzględniają    różne    potrzeby    edukacyjne    uczniów,    w    tym     wynikające                          

z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, 

g) służą pomocą i wsparciem swoim wychowankom, motywują ich do systematycznej nauki 

poza szkołą, przypominają o zasadach bezpieczeństwa w sieci. 

11. Podczas nauczania zdalnego uczniowie mogą być oceniani za swoją pracę. Każda ocena 

zdobyta w tym czasie jest oceną w kategorii nauczanie zdalne „NZ” ( w opisie oceny 

dopisuje się NZ). 



12. Jeśli uczeń nie ma możliwości przesłania efektów swojej pracy, może dostarczyć 

materiały podlegające ocenie do sekretariatu szkoły lub przekazać nauczycielowi                    

po powrocie do tradycyjnego trybu nauczania. 

 

13. Dyrektor Szkoły dokumentuje pracę szkoły poprzez raportowanie „pracy zdalnej”, treści 

komunikatów, ogłoszeń, wprowadzaniu zmian w dzienniku i wskazanych przez KO i MEN 

ankiet i zadań zleconych. 

 

§2 

Wymagania konieczne 

 

1. Uczeń/rodzic codziennie odczytuje wiadomości przesyłane przez nauczycieli                   

w dzienniku elektronicznym lub na platformie MS Office 365. 

2. Uczeń prowadzi zeszyt, w którym zapisuje tematy lekcji, wykonuje notatki i zadania 

zgodnie z poleceniami nauczycieli, wykonuje ćwiczenia w kartach pracy, zeszytach 

ćwiczeń, na platformach edukacyjnych, w programach interaktywnych itp. 

3. Uczeń wywiązuje się z prac zadanych przez nauczyciela i na jego polecenie przesyła je               

w formie uzgodnionej z nauczycielem. 

4. Uczeń pracuje systematycznie. 

5. Prace przesłane do nauczycieli zostaną ocenione zgodnie ze skalą oceniania 

obowiązującą w szkole. 

6. Zadania wykonane w programach interaktywnych będą oceniane na bieżąco. 

 

§3 

Ocenianie obejmuje: 

 
1. Prace przesłane do nauczycieli, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, karty pracy i inne prace 

wykonane przez ucznia w czasie nauczania zdalnego np. scany, zdjęcia itp. 

2. Systematyczna praca ucznia. 

3. Udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum. 

4. Inne prace np. referaty, prezentacje, projekty itp. 

5. Rozwiązywanie testów, quizów, itp. 

6. Wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela. 

7. Odpowiedź ustną. 

8. Aktywność i zaangażowanie ucznia w trakcie konkretnej lekcji. 

9. Dodatkową pracę, którą uczeń może wykonać po konsultacji z nauczycielem. 

 



 

§4 

Obowiązki ucznia 

 
1. Uczeń samodzielnie (przez e-dziennik, platformę edukacyjną MS Office 365)                         

lub z pomocą rodziców nawiązuje kontakt z wychowawcą i nauczycielami. 

 
2. Podstawowy kontakt nauczyciel – uczeń – rodzic odbywa się poprzez e-dziennik,                   

na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy 

zdalnej. 

 

3. Uczeń lub z pomocą rodzica/prawnego opiekuna zobowiązany jest do codziennego 

odbierania informacji przekazywanych w e -dzienniku i na platformie MS Office 365. 

 
4. Wszelkie wątpliwości, co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco 

zgłaszają nauczycielom lub wychowawcy (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo 

rodziców). 

 
5. Uczeń stara się pracować, na udostępnionych materiałach zgodnie, z tygodniowym planem 

zajęć. 

 
6. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania, jednakże czasu 

spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie 

są obowiązkowe. 

 
7. Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe. 

 

8. Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się na platformie edukacyjnej MS Office 365, 

według wcześniej ustalonego przez nauczyciela harmonogramu w kalendarzu Teams. 

 
9. Jeżeli uczeń nie może z niezależnych od siebie przyczyn uczestniczyć w lekcji on-line,              

ma obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie. W takim przypadku otrzymuje               

od nauczyciela materiały do pracy. 

 
10. Uczeń      przestrzega      zasad      bezpieczeństwa      w      pracy      z      komputerem               

i w Internecie. 

 



§5 

Obowiązki nauczyciela 

 
1. Podstawowy kontakt nauczyciel – uczeń –  rodzic  odbywa się  poprzez  e-dziennik,                

na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy 

zdalnej. 

2. Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji. 

 
3. Nauczyciel udostępnia materiały w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 

pracy szkoły 8:00 – 16:15, zgodnie z planem zajęć umieszczonym w e-dzienniku. 

 

4. Nauczyciel obecność ucznia sprawdza na podstawie logowania do dziennika 

elektronicznego lub obecności podczas lekcji on-line. Pobieranie materiałów i odsyłanie prac 

domowych oraz praca i odpowiedzi  ustne  podczas  lekcji  on-line są podstawą                                     

do  klasyfikowania  i  wystawienia  ocen.  Nieodebranie  przez  ucznia  wiadomości                             

od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godz. 19.00 oznacza nieobecność ucznia                       

na zajęciach, co nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku. 

5. Nauczyciel powiadamia, w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich 

uczniów. 

6. Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się według wcześniej ustalonego harmonogramu 

w kalendarzu Teams, gdzie zaplanowane są lekcje zgodnie z planem lekcji. 

7. Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w lekcji ,  nauczyciel  ma obowiązek przesłania                           

dla ucznia materiały do pracy. 

8. Nauczyciel jest zobowiązany do urozmaicenia metod, np.: praca online, praca pisemna, 

praca z podręcznikiem itp. 

9. Ocenianie pracy i aktywności uczniów odbywa się głównie w formie informacji zwrotnej, 

szczególnie o poprawności wykonanej pracy. 

10. Nauczyciel     określa     termin     oraz      formę      przekazu      pracy      domowej                               

do sprawdzenia. Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest 

obowiązkowe. Nauczyciel jest zobowiązany do ustalenia przyczyny nieodesłania pracy 

przez ucznia –kontakt z rodzicami-każdy przypadek należy traktować indywidualnie. 

11. Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 



§6 

Obowiązki pedagoga szkolnego 

 
1. W czasie trwania epidemii udziela wsparcia pedagogiczno-psychologicznego     

dla uczniów i rodziców. 

2. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym 

harmonogramem. 

3. Na stronie internetowej szkoły i na Facebooku pedagog szkolny na bieżąco zamieszcza 

porady dla uczniów i rodziców. 

4. Organizuje konsultacje w formie dogodnej dla uczniów i rodziców. 

 
5. Świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną 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 koronawirusa, 

 
b) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,                    

w uzgodnieniu z dyrektorem, 

 
c) minimalizowanie negatywnych skutków  zachowań  uczniów  pojawiających  się                 

w wyniku wdrażania 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. 

 
6. Wspomaga  nauczycieli  w  diagnozowaniu  możliwości   psychofizycznych  uczniów                

w kontekście nauczania zdalnego. 

 
 

 

 

 

 

 

 



§7 

 

Obowiązki rodzica/prawnego opiekuna 
 

1. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zachęcać dzieci do samodzielnej pracy. 

 

2. Rodzice powinni zapoznać się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie czasowego 

ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego. 

 

3. Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić 

swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, 

sprawdzać stronę internetową szkoły, zapoznawać się  na  bieżąco  z zamieszczonymi 

informacjami. 

 

4. Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące 

organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej. 

 

5. Rodzice w miarę możliwości wspierają, (ale nie wyręczają) dzieci w wykonywaniu 

zadanych prac. 

 

 

 

Podstawa prawna 

 

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                     

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 

493 ze zm.) 

2) Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa   

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz. U. z 2020 

r. poz. 1386 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1539). 

4) Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Edukacji i nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniająca 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., 

poz.1960). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


