
ZASADY PRACY OBOWIĄZUJĄCE 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16

W CZASIE ZDALNEJ PRACY PLACÓWKI

OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU.

Aktualizacja z 27 listopada 2020.

I. Zasady ogólne: 

1. Decyzję  o  wyborze  modelu  pracy  kształcenia placówki  podejmuje  dyrektor  szkoły

w  zarządzeniu,  na  podstawie  Rozporządzenia  MENiN  oraz  innych  obowiązujących  aktów

prawnych dotyczących sytuacji epidemicznej, związanej z epidemią Covid-19. 

2. Organizacja pracy:

a. Podstawą  organizacji  zajęć  jest  plan  lekcji  obowiązujący  w  danym  zespole  klasowym.

Niezależnie od modelu pracy placówki punktem wyjścia jest tygodniowy podział  godzin

obowiązujący od 1.09.2020. Wyjątek stanowi plan lekcji w klasach 1-3 w czasie nauczania

zdalnego, który zostanie przygotowany tylko na czas tej formy pracy placówki.

b. Plan lekcji danego oddziału przygotowywany jest przez wychowawcę klasy i umieszczany w

niedzielę na następny tydzień, na stronie internetowej szkoły w zakładce: zdalne nauczanie.

Uwzględnia on podział na lekcje on-line i materiały zamieszczane na platformie padlet. Ten

plan jest podstawą organizacji pracy ucznia w czasie zdalnego nauczania.

c. Lekcje on-line prowadzone są w szkole zgodnie z godzinami planu lekcji.

d. Ze  względu  na  specyfikę  środowiska  szkolnego,  higienę  pracy  ucznia  oraz  zgodne

z  rozporządzeniem  MEN  przemienne  łączenie  kształcenia  z  użyciem  monitorów

ekranowych i bez ich użycia, w klasach 4-8 wymiar obowiązkowych  lekcji on-line z danego

przedmiotu ułożony jest z godnie z zasadą:

            1godzina tygodniowo danego przedmiotu – co drugi tydzień 1 godzina.

            2 godziny tygodniowo – 1 godzina on-line.

3 godziny tygodniowo – 2 godziny on-line

                        4 godziny tygodniowo – 2 godziny on-line

5 godzin tygodniowo – 3 godziny on-line

e. Zgodnie z powyższym w klasach 1-3 zajęcia on-line z edukacji wczesnoszkolnej wynoszą

połowę tygodniowego wymiaru pracy, czyli 9 godzin.

f. W  szkole  wszyscy  nauczyciele  w  czasie  lekcji  on-line  korzystają   z  jednej  wybranej

platformy:  Microsoft  Teams.  Oprócz  tego  pracujemy  na  platformie:  PADLET  lub

e-podręczniki. Wchodzimy przez stronę internetową szkoły, zakładka nauczanie zdalne.

3. Szkoła zapewnia możliwość wypożyczenia sprzętu na czas nauczania hybrydowego i zdalnego.



4. W  trakcie  lekcji  on  line  oraz  używania  platformy  edukacyjnej  obowiązuje  całkowity

i bezwzględny zakaz fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za

pomocą jakichkolwiek urządzeń prowadzonej lekcji oraz biorących w niej udział nauczycieli

oraz uczniów. Wszelkie materiały stworzone przez nauczycieli na potrzeby prowadzenia lekcji

on line - konspekty, nagrania głosowe, filmy, teksty, obrazki itp. - są własnością nauczyciela

i ich użycie do celów innych niż przedstawione przez nauczyciela (bez jego wiedzy i zgody)

będzie  naruszeniem  prawa.  W  przypadku  pozyskania  przez  szkołę  informacji

o  rozpowszechnianiu  wyżej  wymienionych  nagrań  lub  niewłaściwego  wykorzystania

przygotowanych materiałów nauczycielowi przysługuje szereg środków prawnych mających na

celu ochronę jego wizerunku i  jego dzieł,  łącznie z drogą postępowania sądowego. Ponadto

obowiązuje  zakaz  zakłócania  przebiegu  zajęć  poprzez  wprowadzenie  jakichkolwiek  treści

niezwiązanych z prowadzoną lekcją.

5. Konsultacje z nauczycielem:

W czasie  nauczania  zdalnego  w szkole  obowiązuje  harmonogram konsultacji  dla  rodziców

i uczniów umieszczony na stronie internetowej szkoły, w zakładce zdalne nauczanie.

Przed  każdym  dyżurem  rodzic  jest  zobowiązany  do  wcześniejszego  umówienia  się

z nauczycielem przez dziennik vulcan.  Spotkanie odbywa się przez aplikację  Teams, rodzic

korzysta z konta swojego dziecka.

II. Praca i ocenianie w czasie nauczania zdalnego.

1. Sposób  monitorowania  postępów  uczniów  oraz  sposób  weryfikacji  wiedzy  i  umiejętności

uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a

także uzyskanych przez niego ocenach w klasach 4-8:

a. Prace ucznia są przesyłane za pomocą e-maila  do nauczyciela  lub innej formy ustalonej

przez niego. Nauczyciel określa:  treść zadania do oceny, termin zadania oraz sposób jego

realizacji,  czytelny dla ucznia i rodzica. Nauczyciel zobowiązany jest odesłać informację

zwrotną o postępach ucznia lub/oraz o ocenie.

b. W klasach 4-8 nie wszystkie czynności, które proponujemy uczniom w zdalnym nauczaniu

muszą kończyć się ocenianiem. Można stosować ocenę opisową, stopień szkolny lub obie

razem. Jeśli  na naszym przedmiocie  korzystamy z średniej  ważonej,  oceny wystawiamy

z wagą 1 lub 2. 

c. Jeśli uczeń nie przesłał pracy w wyznaczonym przez nauczyciela terminie otrzymuje ocenę

niedostateczną. Nauczyciel wyznacza termin i sposób poprawy oceny i informuje  o nim

ucznia.  Poprawiona ocena wpisywana jest do dziennika obok oceny niedostatecznej.

d. W czasie  lekcji  on  line:  uczeń  ma  obowiązek  włączenia  kamery  w czasie  sprawdzania

obecności  i  pod  koniec  lekcji.  Aktywność  na  lekcji  może  mieć  wpływ  na  ocenę



z aktywności z danego przedmiotu. Za negatywne zachowanie na lekcji nauczyciel może

wpisać  uwagę.  Nieobecność  na  lekcji  jest  odnotowywana  w  dzienniku  i  musi  zostać

usprawiedliwiona przez rodziców.

2. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności

uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce,

a także uzyskanych przez niego ocenach w klasach 1-3:

a. Ocenianiu  podlegają  następujące  aktywności  uczniów:  odpowiedzi  ustne,  prace

pisemne, aktywność na zajęciach. 

b. Przesyłanie prac pisemnych odbywa się w sposób  wyznaczony  przez nauczyciela

i przekazany do wiadomości rodzicom.      

c. Nauczyciel ma 7 dni na sprawdzenie pracy i poinformowanie uczniów o ocenach,

analizie pracy oraz terminach i sposobach poprawy.

d. Nieprzygotowanie  –  czyli  nieodesłanie  w  terminie  zadania  zleconego  przez

nauczyciela, traktowane jest każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć i podlega

ocenie 0 pkt.                                                                                    

e. Uczeń  ma  możliwość  poprawienia  ocen  otrzymanych  za  zadania  wykonywane

w czasie  e-nauczania  w  sposób  i  w  terminie  wskazanym  przez  nauczyciela,  po

uprzednim uzgodnieniu.

f. Brak  udziału  w  lekcjach  on-line,  musi  być  usprawiedliwiony  przez  rodziców

w dzienniku elektronicznym.

3. W sytuacji dłuższej nieobecności dziecka na lekcjach on-line, braku odsyłania prac:

 Nauczyciele przedmiotu przekazują informację o tym wychowawcy.

 Wychowawca kontaktuje się z rodzicami i wyjaśnia przyczyny zaistniałej sytuacji.

 Wychowawca ustala z rodzicami sposoby poprawy sytuacji.

 W razie braku poprawy wychowawca prosi o pomoc pedagoga szkolnego i ustala

z nim dalsze postępowanie.

4. Planując zdalne nauczanie nauczyciel powinien wziąć pod uwagę:

 równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.

 unikanie obciążenia uczniów, stosowanie zasady „mniej znaczy więcej”.

 możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania wysiłku umysłowego w ciągu

dnia.

 przemienne  łączenie  kształcenia  z  użyciem  monitorów  ekranowych  i  bez  ich

użycia.



 poszukiwanie sposobu realizacji podstawy programowej, która bierze pod uwagę

powyższe  punkty  oraz  fakt,  że  w  zdalnym  nauczaniu  nie  chodzi  o  proste

przeniesienie całego procesu nauczania do internetu.

 informację zwrotną od rodziców i uczniów.

III. Nauczyciele:

1. Nauczyciel  pracuje  według ustalonego  przez  dyrektora  harmonogramu realizując  zajęcia

dydaktyczne,  wychowawcze i opiekuńcze.

2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy zdalnej.

3. Nauczyciel  dokumentuje  prowadzone  zajęcia  w  dzienniku  elektronicznym  w  sposób

ustalony przez dyrektora szkoły.

4. W czasie modelu pracy zdalnej nauczyciel  nie ma obowiązku prowadzenia lekcje w sali

w szkole. Nauczyciele korzystają z narzędzi do pracy zdalnej: lekcje on-line na Microsoft

Teams,  aplikacja  padlet,  platforma  e-podręczniki.  Wszystkie  linki  umieszczone  będą  na

stronie internetowej szkoły, w zakładce nauczanie zdalne.

5. Zarządzenia dyrektora będą znajdowały się w księdze zarządzeń  oraz w dzienniku on-line.

Przeczytanie wiadomości przez nauczyciela jest równoznaczne z podpisem.

IV. Kalendarz roku szkolnego.

1. Kalendarium  roku  szkolnego  modyfikowane  jest  na  bieżąco  przez  dyrektora  szkoły,

w  zależności  od  sytuacji  epidemicznej,  w  której  znajduje  się  placówka,  na  podstawie

Rozporządzeń MEN.

2. Podsumowanie I semestru 2020/2021:

a. 21.12.2020  –  wszyscy  nauczyciele  przedmiotu  wpisują  proponowane  oceny  na

zakończenie I semestru.

b. 22.12.2020  –  wychowawca  informuje  rodziców  ucznia  o  zagrożeniach  oceną

niedostateczną, oceną naganną z zachowania lub nieklasyfikowaniem, wiadomością

dziennikiem  elektronicznym.  Odczytanie  wiadomości  równoznaczne  jest

z potwierdzeniem informacji o zagrożeniach przez rodzica, prawnego opiekuna. 

c. 26.01.2020 – konferencja klasyfikacyjna.

d. 02.02.2020 – konferencja plenarna.

V. Postanowienia końcowe:

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

2. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.

3. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.

4. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez

szkołę oraz zobowiązani do wypełnienia zgody.



5. O  wszelkich  zmianach  w  procedurze  będą  niezwłocznie  powiadamiane  osoby

zainteresowane.
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