ZASADY PRACY ZDALNEJ (KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ) W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W CZASZYNIE

1. Prowadzenie zajęć:
1. Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach 4-8 odbywają się w czasie
rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się poprzez aplikację
Classroom, Meet oraz e-dziennik Librus (w klasach 4-8 min. 50% lekcji odbywa się
na żywo poprzez aplikację Meet, Classroom, pozostałe są prowadzone przy
wykorzystaniu aplikacji i e-dziennika).
2. Rewalidacje, zajęcia wyrównawcze, pozostałe zajęcia z zakresu udzielanej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem.
3. Godziny rozpoczęcia lekcji są takie same, jak w warunkach szkolnych.
4. Lekcja przed komputerem trwa 30 minut, zaś pozostały do końca lekcji czas może
stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie
do dyspozycji uczniów.
5. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele na bieżąco wpisują tematy zajęć oraz
odnotowują frekwencję w dzienniku elektronicznym.
6. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie. Są do nich przygotowani – mają
zeszyty i pomoce dydaktyczne, strój do w-f oraz włączone głośniki, mikrofony
i kamery, chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie. Na lekcjach w-f wykonują
ćwiczenia ruchowe. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako
nieobecność.
7. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez
dziennik Librus, podając przyczynę nieobecności.
9. Nauczyciele pracują z siedziby szkoły.
10. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostanie odwołana.

2. Monitorowanie postępów uczniów, weryfikacja wiedzy i umiejętności
uczniów, informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce,
a także uzyskanych przez niego ocenach.
Na podstawie § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.)
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciele monitorują
postępy ucznia za pośrednictwem e-dziennika Librus, poczty e-mail, kontaktów
telefonicznych, komunikatorów internetowych dostępnych dla ucznia i rodzica.
2. Monitorowanie odbywa się poprzez: zaangażowanie ucznia w kontakt
z nauczycielami i wychowawcami, rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac

wskazanych przez nauczyciela, terminowe wykonywanie zadań, wykazywanie własnej
inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach, wykorzystywanie przez
ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych do wykonywania kolejnych zadań.
3.Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności
przedmiotu/zajęć, należą do nich między innymi:

uczniów

zależą

od

specyfiki

zadania praktyczne i
wytwory wykonane przez ucznia, odpowiedzi pisemne,
obserwacja pracy ucznia, ocena sposobu realizacji i wyniku wykonania zadania,
rozmowa podsumowująca, informacja zwrotna (słowna, opisowa, ocena wyrażona
w skali stopniowej).
4. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów z poszczególnych
przedmiotów/zajęć ustalone zostają przez nauczycieli lub zespoły nauczycieli
uczących danego przedmiotu lub prowadzących zajęcia.
5. Uczeń i rodzic są informowani przez nauczyciela o
e-dziennika, kontaktów telefonicznych.

postępach za pomocą

6. Wychowawca klasy oraz nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia przekazują
uczniowi i rodzicom informację o przewidywanych półrocznych i rocznych ocenach
klasyfikacyjnych w terminie 30 dni przed końcem półrocza lub roku szkolnego za
pomocą e-dziennika lub rozmowy telefonicznej.
7.Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do określonych sposobów
weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów/zajęć, jeżeli
takie zmiany będą konieczne ze względu na specyfikę pracy szkoły w obecnych
warunkach. Rodzice i uczniowie zostaną poinformowani o zmianach w ciągu 7 dni od
ich wprowadzenia za pomocą korespondencji w e-dzienniku.

O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować
będą wychowawcy klas lub dyrekcja szkoły poprzez stronę szkoły i e-dziennik
i fanpage szkoły na Facebook.

Aneks obowiązuje od 24 października 2020 r.

Sylwia Drozd

