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Zasady nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej nr 1 im Książąt Pszczyńskich  

w Pszczynie od 07.12.2020 r. 

 

Główną platformą działania, prowadzenia zajęć online, umieszczania zadań, testów oraz innych 

materiałów jest Microsoft Teams, jako część pakietu Office 365, do którego darmowy dostęp 

ma każdy uczeń szkoły po zalogowaniu się zgodnie z instrukcją na stronie 

www.sp1pszczyna.pl. Kolejnym narzędziem do pracy jest dziennik Vulcan.  

 

1. Nauka dla uczniów odbywa się: 

a) synchronicznie- zajęcia online i z wykorzystaniem technik nauczania na odległość 

w czasie rzeczywistym za pomocą Ms Teams 

b) asynchronicznie- w formie uzupełnienia do metody synchronicznej; nauczyciel 

udostępnia materiały w danym zespole utworzonym na platformie Ms Teams, 

a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym (np. linki do stron, nagrania, 

prezentacje, pliki, itd) .Uczeń stara pracować się w czasie rzeczywistym swoich 

zajęć. 

 

2. Zasady ogólne: 

a) Tematy lekcji, oceny oraz frekwencja zapisywane są w dzienniku elektronicznym. 

b) Zaplanowane zajęcia online zapisane są w kalendarzu Ms Teams.  

c) Dopuszczalne jest łączenie zajęć online międzyoddziałowo.  

d) Wszystkie materiały do pracy umieszczone są na Ms Teams, w zakładce 

grupy/pliki/materiały z zajęć. 

e) Obowiązuje zakaz przekazywania kodów i linków do spotkań online, kont 

osobistych osobom trzecim. 

f) Platforma Ms Teams jest narzędziem pracy szkoły i powinna być traktowana jako 

zamknięte środowisko szkolne. 

g) O ograniczeniach uczniów w trakcie lekcji online (chat, wyciszanie, itd.) decyduje 

nauczyciel.  

h) Obowiązuje zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i innych spotkań. 

W przypadku nagrania lekcji online przez ucznia zostaną podjęte działania 

wyjaśniające dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych. 

 

3. Klasy 1-3: 

a) Zajęcia odbywają się online na platformie Teams, zgodnie z wcześniej przygotowanym 

planem lekcji. 

b) Nauczyciel łączy się z uczniami przynajmniej dwa razy dziennie (maksymalnie 30 

minut jednorazowo). W przypadku, kiedy w danym dniu jest tylko edukacja zaleca się 

3, 4 łączenia z dziećmi. 

c) Zajęcia online powinny skupiać się na merytorycznym prowadzeniu zajęć (wykład, 

omówienie zasadniczych treści, pogadanka, burza mózgów, prezentacja przygotowana 

przez nauczyciela). 
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d) Przerwa między zajęciami jest przeznaczona na samodzielną pracę uczniów, 

z uwzględnieniem czasu na wykonanie pracy, trudności zadania i możliwości 

psychofizycznych i edukacyjnych uczniów. 

e) Edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, religia i język 

angielski powinny odbywać się w formie online.  Pozostałe edukacje (plastyczna, 

muzyczna) mogą obywać się w formie mieszanej (łączenie online lub przesyłanie 

materiałów mulimedialnych). 

f) Należy ograniczyć odsyłanie prac przez dzieci do minimum, a starać się sprawdzać 

prace podczas zajęć online lub w formie wypowiedzi ustnych.  

g) W sytuacji, kiedy dziecko ma problemy z przyswojeniem danego materiału, nauczyciel 

powinien poświęcić mu dodatkowy czas w formie indywidualnych konsultacji. 

h) Dzieci ocenianie są w następujący sposób: odpowiedzi ustne podczas trwania lekcji, 

łączenia indywidualne z dziećmi na rozmowy, czytanie, sprawdzanie stopnia 

opanowania działań matematycznych, tworzenie zadań w Teamsie i odsyłanie 

uzupełnionych prac przez dzieci, wysyłanie przez dzieci zdjęć gotowych zadań 

(głównie prac plastyczno – technicznych). W klasach pierwszych za wykonane zadanie, 

prawidłową odpowiedź nauczyciel wysyła dziecku słowny komentarz. W klasach 2 i 3 

nauczyciele wystawiają ocenę, którą wpisują do dziennika. 

 

4. Klasy 4-8: 

a) Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji obowiązującym podczas nauki 

stacjonarnej. Zgodnie z zaleceniami BHP i uwzględniając równomierne obciążenie 

uczniów, jedna lekcja online trwa do 30 minut. 

b) Podczas zajęć online sprawdzana jest obecność i  jest ona odnotowana w dzienniku 

(obecność, nieobecność, spóźnienie lub nieobecność z przyczyn szkolnych). Brak 

kontaktu z uczniem podczas lekcji online jest traktowany jako nieobecność.  

c) W przypadku uzasadnionej nieobecności ucznia, po indywidualnym kontakcie 

z nauczycielem, realizuje on materiał z lekcji w innej, ustalonej formie (np. karta 

pracy, itd.). 

a) W przypadku zwolnienia lekarskiego nauczyciela, zajęcia będą odwołane 

(informacja na dzienniku ucznia- plan lekcji), a w przypadku zastępstwa- materiały 

z zajęć zostaną umieszczone na platformie e-learning do godziny 16:00. 

 

5. Uczeń zobowiązany jest do: 

a) pojawienia się na lekcji punktualnie; 

b) przygotowania do lekcji (ma zeszyt/ ćwiczenia/ podręcznik); 

c) przestrzegania etykiety językowej i zachowania kultury w komunikacji z nauczycielami 

i kolegami. W razie ich naruszeń nauczyciel ma prawo usunąć ucznia z lekcji online; 

d) przygotowania odpowiedniego miejsca pracy (z dala od innych domowników 

i włączonych urządzeń elektronicznych). Aby ograniczyć hałas z zewnątrz, powinien 

używać słuchawek; 

e) aktywnego słuchania i uczestniczenia w zajęciach; 

f) korzystania z funkcji podnoszenia ręki; 

g) nieprzerywania nauczycielowi bądź koledze podczas wypowiedzi; 
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h) nieodchodzenia od komputera, niezajmowania się innymi rzeczami; 

i) korzystania z programu Teams tylko w celach edukacyjnych. Uczeń nie tworzy grup, 

nie kontaktuje się z rówieśnikami na czacie; 

j) niezmienienia ustawień; 

k) nieustawiania zdjęć profilowych; 

l) włączenia kamery podczas zajęć, chyba, że jej brak został zgłoszony wychowawcy 

przez rodzica. Podczas zajęć nauczyciel może poprosić uczniów o wyłączenie kamer.  

 

6. Komunikacja z rodzicami.  

a) Odbywa się poprzez dziennik lub z wykorzystaniem innych technik kontaktu na 

odległość 

b) Rodzice są zobowiązani monitorować pracę uczniów, kontaktować się na bieżąco 

z nauczycielami i wychowawcami w celu współdziałania w zakresie zdalnego 

nauczania, w tym m.in. informowania, że dziecko nie może brać udziału w zajęciach 

online z powodu choroby w podanym okresie czasu.  

c) Pytania związane z organizacją lekcji  i pracą online należy kierować bezpośrednio 

do nauczyciela poprzez e-dziennik.  

 

7. Praca nauczycieli 

a) Nauczyciel może prowadzić zdalne nauczanie ze swojego domu. 

b) W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem lub nie posiada 

warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych, może za zgodą 

dyrektora wykorzystać sprzęt dostępny na terenie szkoły do użytkowania w warunkach 

domowych. 

c) Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, 

z zastosowaniem narzędzi informatycznych. 

d) Nauczyciele dostosowują program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować 

w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych 

uczniów. 

e) Gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych 

nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do 

przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych. 

f) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy. 

g) Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania i stworzenia warunków bezpieczeństwa 

i higieny pracy w miejscu wykonywania pracy nauczania zdalnego. 

h) Nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania swojej pracy poprzez e-dziennik lub 

dokumentację wskazaną przez dyrektora szkoły. 

i) Nauczyciel archiwizuje prace poszczególnych uczniów i przechowuje je do wglądu. 

Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac plastyczno-technicznych są 

przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. 

j) Każdy nauczyciel monitoruje obecność na lekcjach i zgłasza wszelkie uwagi 

wychowawcy oraz odpowiednio- p. A.Utracie (klasy 1-6),  i p. K.Skrzypczyk (klasy 7-

8).  
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k) Nauczyciele powinni korzystać z podręczników w formie elektronicznej.  

 

8. Ocenianie 

a) Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej. Jeśli 

możliwości psychofizyczne uniemożliwiają uczniowi  wykonanie poleceń nauczyciela 

w systemie nauczania zdalnego, nauczyciel powinien umożliwić mu wykonanie tych 

zadań w alternatywny sposób. 

b) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki 

związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

c) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 

kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany 

poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności 

wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.  

d) Podczas nauki zdalnej obowiązują zasady PZO dostosowane do warunków pracy z 

wykorzystaniem technik nauczania na odległość.  

e) Informacja o planowanych kartkówkach i sprawdzianach jest zapisywana w dzienniku 

Vulcan.  

 

9. Pozostałe informacje 

a) Na wniosek rodziców, szkoła może zorganizować nauczanie w trybie stacjonarnym 

lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkole dla 

uczniów, którzy z uwagi na niepełnosprawność lub warunki domowe nie są w stanie 

realizować nauczania zdalnego.  

b) Zajęcia pozalekcyjne odbywają się również według planu, w sposób ustalony 

indywidualne z nauczycielem prowadzącym.  

c) Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego mogą go wypożyczyć 

ze szkoły na czas nauczania zdalnego (w zależności od jego dostępności). Dotyczy 

to również uczniów z rodzin wielodzietnych w przypadku gdy nauczanie zdalne 

realizuje trójka dzieci. 

d) Rodzice są zobowiązani monitorować pracę uczniów, kontaktować się na bieżąco 

z nauczycielami i wychowawcami w celu współdziałania w zakresie zdalnego 

nauczania, w tym m.in. informowanie, ze dziecko nie może brać udziału w zajęciach 

online z powodu choroby w podanym okresie czasu. 


