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Procedura zdalnego nauczania uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 8 im. R. i Z. Pietrasów 

w Czerwionce – Leszczynach 
obowiązująca od dnia 25 marca 2020r. do dnia 10 

kwietnia 2020r. z możliwością przedłużenia. 
  

Podstawa prawna: 
  

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

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

  

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego          
z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. 

2. Najważniejsze zasady zdalnego nauczania organizowanego przez SP 8: 

http://www.sp8debiensko.pl/


* za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły, który          
podejmuje ustalenia w porozumieniu z nauczycielami oraz     
powiadamia o nich uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów; 

* nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu        
nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość; 

* priorytetem zdalnego nauczania są: bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości          
psychofizyczne; 

* zdalne nauczanie odbywa się zgodnie z planem zajęć obowiązującym w dniu 11             
marca 2020r., który to plan zakładał równomierne obciążenie ucznia zajęciami w           
danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne uczniów; 

* podczas realizacji zdalnego nauczania, nauczyciele starają się realizować         
podstawy programowe lub ich elementy, kontynuując dotychczasową pracę w roku          
szkolnym 2019/2020 oraz przedmiotowe plany pracy; 

* dyrektor i poszczególni nauczyciele komunikują się i konsultują z uczniami i ich             
rodzicami poprzez e – dziennik, dopuszczalna jest także komunikacja poprzez          
telefon lub ogólnodostępne komunikatory internetowe, z zachowaniem zasad        
ochrony danych osobowych wynikających z ustawy; 

* organizując i prowadząc zdalne nauczanie, dyrektor, jak i każdy z nauczycieli musi             
pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego     
korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną,        
co oznacza, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać           
aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer,         
telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także              
sytuację rodzinną uczniów. 

3. Sposoby realizowania kształcenia na odległość: 

* nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem          
materiałów udostępnionych przez nauczyciela, dostępnych dla ucznia i jego         
rodziców/prawnych opiekunów na różnych stronach i platformach  
oświatowych, w tym rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej; 

* materiały powinny wspomagać realizacje podstaw programowych z danego         
przedmiotu; 

* w przypadku uczniów klas I-V szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek           
poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach        
i formach ich realizacji przez dziecko w domu; 



* w przypadku uczniów klas VI-VIII nauczyciel ma obowiązek poinformowania          
rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich           
realizacji przez dziecko w domu, jednakże praca zdalna polega na bezpośrednim           
kontakcie nauczyciela z uczniami; 

* ustala się, że nauczyciele SP 8 codziennie w dni robocze, zgodnie z             
obowiązującym planem lekcji – przesyłają uczniom zagadnienia lekcyjne do godziny          
11.00, wyjątek stanowi sytuacja, kiedy nauczyciel prowadzi lekcję on Line na żywo,            
zgodnie z planowym czasem lekcji; 

* uczniowie starają się przesyłać prace, zadania, ćwiczenia i inne oczekiwane przez            
nauczycieli materiały zgodnie z terminem ustalonym i podanym przez nauczyciela; 

* uczniowie i rodzice starają się przestrzegać zasady, że bezpośredni kontakt           
telefoniczny oraz z wykorzystaniem komunikatorów     
internetowych trwa od godziny 7.30 do godziny 15.30 w dniu roboczym, na kontakt             
mailowy nawiązany po tej godzinie, nauczyciel może odpowiedzieć w dniu          
następnym; 

* ustala się, że soboty i niedziele są dniami bez prowadzenia zdalnego nauczania, a              
kontakt pomiędzy nauczycielem a uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami         
zostaje ograniczony do niezbędnego minimum lub też zawieszony do poniedziałku. 

4. Ocenianie pracy ucznia: 

* biorąc pod uwagę specyficzne okoliczności i warunki wynikające z aktualnej           
sytuacji oraz mając na uwadze fakt, że nauczyciel nie ma pewności jednoznacznego            
stwierdzenia samodzielnej pracy ucznia przed komputerem, nauczyciele SP 8         
ograniczają ocenianie pracy uczniów do niezbędnego minimum; 

* w przypadku klas I – III – nauczyciel powinien informować rodziców w sposób              
opisowy o postępach ucznia, stąd możliwe jest tu całkowite odejście od ocen            
wyrażonych cyframi; 

* w przypadku klas IV – VIII – w okresie trwania zdalnego nauczania rezygnuje się               
ze stosowania przyjętej w szkole średniej ważonej, wszystkie uzyskane oceny       
posiadają taka samą wartość; 

* ocenę na zakończenie II półrocza ustala nauczyciel, kierując się dotychczas           
uzyskanymi przez ucznia ocenami w II półroczu (uwzględniając średnią ważoną)          
oraz ocenami uzyskanymi podczas trwania zdalnego nauczania; 

* ocena końcoworoczna jest ustalana przez nauczyciela, który ustalając ją, bierze           
pod uwagę ocenę z I półrocza oraz ocenę za pracę w II półroczu; 



* jeżeli uczniowie nie powrócą do szkół przed zakończeniem roku szkolnego,           
wszystkie oceny uzyskane podczas zdalnego nauczania będą miały wagę „1”; 

* w przypadku konieczności zachowania zdalnej klasyfikacji uczniów, zostają         
zachowane wszystkie terminy ujęte w Statucie Szkoły; 

* stawiając ocenę cząstkową, nauczyciele kierują się także wkładem pracy ucznia,           
możliwościami technicznymi wykonania zadania przez ucznia oraz stopniem        
samodzielności ocenianego zadania oraz opinią lub orzeczeniem PPP; 

* ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, kierując się zasadami przyjętymi w            
statucie szkoły, dodatkowym elementem tej oceny jest stopień uczestnictwa ucznia          
w zdalnym nauczaniu, oceniany przez wszystkich nauczycieli , z uwzględnieniem          
możliwości technicznych i organizacyjnych, które dany uczeń posiadał. 

5. Realizacja pozostałych zajęć: 

* w ramach zajęć świetlicy nauczyciele poprzez szkolną stronę www, fb oraz inne             
komunikatory przekazują rodzicom informacje i linki zachęcające do ciekawego i          
pożytecznego spędzania wolnego czasu; 

* zajęcia kół zainteresowań i innych zajęć rozwijających wiedzę dotychczas          
realizowane w szkole, nauczyciele realizują bezpośrednio, utrzymując kontakt z         
uczniami; 

* zajęcia rewalidacyjne dotychczas realizowane w szkole, realizują nauczyciele w          
miarę swoich możliwości technicznych, możliwości uczniów oraz celowości realizacji         
tych zajęć online; 

* pedagog szkolny jest do dyspozycji uczniów, rodziców/prawnych opiekunów i          
nauczycieli poprzez e – dziennik w godzinach swojej pracy według planu na dzień 11              
marca br., w innych sytuacjach odpowiada na kontakt w miarę posiadanego czasu. 

6. Procedura zostaje opublikowana na szkolnej stronie www i wchodzi w życie z             
dniem 25 marca 2020r. 

Czerwionka Leszczyny 24.03.2020r. Dyrektor SP 8 mgr A.     
Pyszny (…) 

 

 


