
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wielgusie 
 

1 
 

Zał. nr 1  

do Zarządzenia nr 15/20 Dyrektora  

 SSP w Wielgusie z dn. 24.03.2020 r. 

 

Zasady Zdalnego  Nauczania 

w Samorządowej Szkole Podstawowej 

im. Ks. Andrzeja Biernackiego w Wielgusie. 

 

zgodnie z : ROZPORZĄDZENIEM 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 

 

I. §  Zasady ogólne 

1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie 

realizowany zdalnie.  

2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych 

przedmiotów w systemie zdalnym.   

3. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel.  

4. Uczniowie pracują zgodnie z tygodniowym planem zajęć.  

5. DZIENNY CZAS PRACY UCZNIÓW NAD ZADANIAMI NIE POWINIEN 

PRZEKRACZAĆ:  

a. W KLASACH:  I – VI -  2-3 GODZINY; 

b. W  KLASACH: VII - VIII - MAKSYMALNIE 3-4 GODZINY.  
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6. Dla uczniów klas ósmych nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych 

będą wysyłać dodatkowe materiały powtórzeniowe (z repetytoriów, 

testów egzaminacyjnych oraz innych dostępnych źródeł). 

7. W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja przy pomocy:  

dziennika Librus, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty 

elektronicznej, platform edukacyjnych,  strony internetowej szkoły - 

zakładka: “ZDALNE NAUCZANIE”, wideokonferencji – METT, telefonu.   

8. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne 

treści  z podstawy programowej oraz będą: 

a. zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji, 

b. dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych 

potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności, 

c. przygotowane z zastosowaniem oprogramowania 

ogólnodostępnego (darmowego) 

9. Rodzice i uczniowie mają dostęp do swoich kont w  e- dzienniku, 

adresów poczty elektronicznej nauczycieli, numerów telefonów 

wychowawców.  

10. Nauczyciele pracują zdalnie w swoich godzinach pracy, zgodnie 

z planem lekcji. 

11. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji  

z nauczycielem przez e-dziennik, pocztę elektroniczną lub w inny 

ustalony sposób (konsultacje).  

12. Nauczyciele za pomocą komunikatora w dzienniku 

elektronicznym ( lub w sposób ustalony z uczniami) będą prowadzić 

nauczanie na odległość, realizując podstawę programową. 

13. Jeśli uczeń nie ma dostępu do Internetu, materiały – pakiety 

zadań, które nauczyciele wysyłają uczniom w formie elektronicznej, 



Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wielgusie 
 

3 
 

uczniom będą przekazywane w inny sposób – uzgodniony  

z nauczycielem (np. telefonicznie). 

14. Zgodnie z nowymi przepisami, nauka prowadzona na odległość 

może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych 

przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralnej i Okręgowych Komisji 

Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych 

programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. 

15. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalą,  w jaki 

sposób będzie oceniana wiedza ucznia,  jego postępy w nauce oraz 

sposób potwierdzenia  uczestnictwa w zajęciach – Zasady Zdalnego 

Oceniania (strona internetowa szkoły – zakładka: zdalne nauczanie).  

16. O wszelkich dodatkowych zmianach  Dyrektor szkoły będzie 

informował na bieżąco. 

 

II. §  Zasady pracy zdalnej  dla poszczególnych etapów 

edukacyjnych. 

 

a. Oddziały przedszkolne: 

 

➢  wychowawcy klas oddziałów przedszkolnych dzień 

wcześniej  wysyłają wiadomości do rodziców ( w sposób 

ustalony ), uwzględniając fakt, że dzieci w tej grupie wiekowej 

mają bardzo ograniczone możliwości pracy samodzielnej; 

➢ Wychowawca / nauczyciel wychowania fizycznego / nauczyciel 

katecheta / nauczyciel j. angielskiego / nauczyciel rytmiki : raz 

w tygodniu wysyła propozycje:  ćwiczeń/ zabaw / spotkań on – 

line  itp. 
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b. Klasy I – III: 

 

➢ wychowawcy klas I – III  dzień wcześniej  wysyłają wiadomości 

do rodziców w dzienniku Librus lub stosują formę komunikacji 

dotychczasowo wybraną, uwzględniając fakt, że dzieci w tej 

grupie wiekowej mają bardzo ograniczone możliwości pracy 

samodzielnej; 

➢ Wychowawca / nauczyciel wychowania fizycznego / nauczyciel 

katecheta / nauczyciel j. angielskiego / nauczyciel rytmiki : raz 

w tygodniu wysyła propozycje:  ćwiczeń/ zabaw / spotkań on – 

line  itp. 

 

c. klasy IV-VIII: 

  

➢ Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych dzień wcześniej 

przesyłają materiały   przez dziennik elektroniczny  lub w  inny 

uzgodniony sposób komunikacji, lub zapowiadają pracę on-line 

z uczniami.  Zajęcia odbywają się  zgodnie z dotychczasowym 

planem zajęć.  

 

d. Nauczyciele zajęć: plastyka, muzyka, technika, informatyka, 

wychowanie fizyczne, religia, WDŻ, EDB,  DZ -  raz w tygodniu 

wysyłają  propozycje:  ćwiczeń/ zabaw / spotkań on – line  itp. 

➢ Materiały z w/w zajęć edukacyjnych  powinny zawierać różne 

ciekawostki, informacje w formie np. filmów fabularnych czy 

dokumentalnych związanych z przedmiotem, propozycje 

ćwiczeń ruchowych itp. 
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e. Zajęcia dodatkowe (rewalidacja, nauczanie indywidualne, 

zindywidualizowana ścieżka kształcenia itp. )– będą odbywać się 

zgodnie z harmonogramem w sposób ustalony przez nauczyciela 

prowadzącego. 

 

f. Zajęcia z pedagogiem / logopedą – wg grafiku (zakładka: nauczanie 

zdalne ) – sposób ustalony indywidualnie z nauczycielem poprzez 

dziennik elektroniczny, telefonicznie  lub pocztę elektroniczną. 

 

 

g. Biblioteka szkolna – propozycje zajęć – harmonogram tygodniowy  

w zakładce: Nauczanie zdalne . (Dla chętnych)  

 

h. Zajęcia świetlicowe – zabaw/ zajęć / gier (szachy)/szarad/sudoku itp 

harmonogram tygodniowy w zakładce: Nauczanie zdalne - (Dla 

chętnych) 

 


