
 
Zasady prowadzenia zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1  

w Rumi  

w okresie od 25-03-2020 roku do 10-04-2020 z możliwością dalszego przedłużenia. 
 

W związku z wprowadzeniem od dnia 25.03.2020 roku zdalnego nauczania w szkołach 

podstawowych informujemy, że ustala się nowe sposoby i tryb realizacji zadań szkoły. 

1. Założenia ogólne realizowane podczas nauczania zdalnego: 

 organizuje się proces kształcenia z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych i 

technicznych wszystkich uczestników tego procesu, czyli nauczycieli, uczniów i ich 

rodziców; 

 organizuje się proces kształcenia z troską o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów z  

uwzględnieniem aktualnych zaleceń medycznych dotyczących czasu korzystania z 

urządzeń cyfrowych, ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, sytuację 

rodzinną oraz zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń cyfrowych; 

 przekazywane treści i zadania do wykonania nie powinny być zbyt obszerne, aby nie 

przerosły możliwości uczniów; 

 terminy wykonywania zadań nie mogą być zbyt krótkie, wiadomości i zadania od jednego 

nauczyciela powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia 

ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów. 

 

2. Obowiązki i zadania nauczycieli: 

• umieszczają terminowo – zgodnie z planem pracy zdalnej – materiały dydaktyczne dla 

uczniów poszczególnych klas na platformie Google Drive;  

• kontaktują się z rodzicami lub prawnymi opiekunami i uczniami za pomocą e-dziennika 

oraz innych wcześniej ustalonych narzędzi komunikacyjnych m.in. aplikacja Messenger, 

poczta elektroniczna, Skype, platformy edukacyjne, strona internetowa szkoły; 

• prowadzą codzienne dyżury wg podanego harmonogramu dla rodziców lub prawnych 

opiekunów i uczniów; 

• mają możliwość prowadzenia lekcji online (na żywo) oraz korzystania z platformy 

edukacyjnej pod warunkiem, że wszyscy uczniowie danej klasy mogą z niej skorzystać;  

• oceniają prace uczniów zgodnie z przyjętym „Aneksem do Statutu SP1 w Rumi 

dotyczącym pracy poza tradycyjnym funkcjonowaniem szkoły”; 

• systematycznie informuje rodziców lub prawnych opiekunów i uczniów o postępach w 

nauce i ocenach, wpisując bieżące stopnie do e-dziennika; 

• przechowują dokumentację pracy zdalnej m.in. karty ewidencji, karty monitorowania, 

prace uczniów, projekty zdalnych lekcji itp. zgodnie z zasadami archiwizacji 

dokumentacji szkolnej; 

• przynajmniej raz na dwa tygodnie monitorują prace uczniów objętych indywidualną 

formą zajęć lub komunikują się z uczniami/rodzicami, nauczycielem wspomagającym (w 

zależności od rodzaju i specyfiki zajęć); 

• w przypadku uczniów wyrównujących różnice programowe przekazują zadania z j. 

polskiego dostosowane do możliwości i umiejętności uczniów; 



• nauczyciel współorganizujący edukację ucznia z niepełnosprawnością dawniej nauczyciel 

wspomagający, we współpracy z nauczycielem  przedmiotu jest odpowiedzialny za 

realizację  treści edukacyjnych ucznia  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; 

• pedagog, psycholog, logopeda koordynują realizację zindywidualizowanych ścieżek 

kształcenia, indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,  korekcyjno – 

kompensacyjnych, zajęć nauczania indywidualnego. W tym celu współpracują z 

nauczycielem przedmiotu i wychowawcą; 

• bibliotekarze i wychowawcy świetlicy  na platformie GoogleDrive umieszczają 

materiały  z poradami, ćwiczeniami, grami i zabawami relaksacyjnymi itp. wspierającymi 

proces edukacyjny uczniów; 

• nauczyciel przekazują materiały dydaktyczne do godz. 9.00 dnia w którym taki obowiązek 

zachodzi, zgodnie z „PLANEM PRACY ZDALNEJ NAUCZYCIELI I UCZNIÓW”; 

• nauczyciele oddziałów przedszkolnych wysyłają na adres e-mail grupy materiały 

dydaktycznych na każdy dzień,  do godziny 8:00; 

• materiały dydaktyczne przekazywane uczniom zgodnie z „PLANEM PRACY 

ZDALNEJ NAUCZYCIELI I UCZNIÓW’ nauczyciel dokumentuje także wpisem 

tematu w e-dzienniku ze względu na obowiązek realizacji ramowych planów nauczania; 

• materiały dydaktyczne przekazywane jednorazowo uczniowi przez nauczyciela mogą 

zawierać kilka tematów. 

 

3. Obowiązki i zadania uczniów: 

• sprawdzają treści dydaktyczne w dniach ich przesyłania;  

• pracują systematycznie z materiałami w czasie dla siebie najkorzystniejszym; 

• zachowują terminowość rozliczenia się z wykonanych zadań; 

• przestrzegają zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i komputera; 

• komunikują się z nauczycielami i wysyłają realizację powierzonego materiału 

dydaktycznego za pomocą e-dziennik oraz innych wcześniej ustalonych narzędzi 

komunikacyjnych m.in. aplikacja Messenger, Skype, poczta elektroniczna itp.; 

• uczniowie objęci indywidualną formą pracy z nauczycielem realizują materiały swojej 

klasy.  

 

4. Obowiązki i zadania rodziców: 

• komunikują się z nauczycielami za pomocą e-dziennik oraz innych wcześniej ustalonych 

narzędzi komunikacyjnych m.in. aplikacja Messenger, Skype, poczty elektronicznej;  

• kontrolują terminowy przepływ treści edukacyjnych; 

• wspierają uczniów w realizacji powierzonego materiału dydaktycznego: 

• pomagają uczniom w organizacji nauki i wypoczynku; 

• zgłaszają problemy dotyczące zdalnej edukacji wychowawcom, którzy w razie 

konieczności informują dyrekcję szkoły; 

 Zaleca się zainstalowanie dowolnego programu kontroli rodzicielskiej. 

 

 

5. Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu: 

Drogi uczniu: 



1. Pamiętaj, że istnieją źródła informacji zróżnicowane pod względem jakości, co ma 

zasadnicze znaczenie dla wyników Twojej pracy. 

2. Pamiętaj, że korzystanie z mediów może być regulowane przez osoby dorosłe; np. 

rodzice mogą ograniczać czas spędzony przed telewizorem lub komputerem. 

3. Pamiętaj, aby korzystać z oprogramowania antywirusowego; 

4. Nie otwieraj wiadomości  od nieznajomych. 

5. Pamiętaj, że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną w 

wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za 

kogo się podaje. 

 

Rodzice : 

Motywujcie, nagradzajcie, stwórzcie dzieciom  wygodne i spokojne miejsce pracy. Zadbajcie 

o przerywanie pracy przy komputerze innymi aktywnościami. 

 

Dokument ten został uzgodniony z Przewodniczącymi Zespołów Przedmiotowych  

 


