Ogólne zasady nauki zdalnej obowiązujące
w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 w Katowicach
Zasady organizacji nauczania zdalnego:
1. Szkoła prowadzi zajęcia w oparciu o system "Office 365 dla Edukacji" platforma Microsoft Teams,
przez dziennik elektroniczny firmy Vulcan lub określony i podany do wiadomości inny sposób.
2. Ocenianie odbywa się przez e-dziennik.
3. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania codziennie wiadomości umieszczonych
w dzienniku elektronicznym i na poczcie służbowej, a także do uczestniczenia w spotkaniach Rady
Pedagogicznej na platformie online.
4. Pedagog, doradca zawodowy i inni specjaliści są w stałym kontakcie z uczniami potrzebującymi
wsparcia oraz posiadającymi orzeczenia na ustalonych indywidualnie z uczniami i rodzicami
warunkach. Prowadzą dokumentację dotyczącą udzielanej pomocy.
5. Wychowawca nadzoruje obciążenie uczniów w ciągu dnia poprzez analizę działań na platformie,
przeprowadzanie w razie konieczności wywiadów z uczniami (rodzicami) i nauczycielami, udziela także
informacji dyrektorowi w razie zaistniałej potrzeby. Koryguje następnie we współpracy z nauczycielami
obciążenie ucznia czynnościami edukacyjnymi i sposobem ich realizacji w danej klasie.
6. Plan lekcji dla uczniów nie ulega zmianie, tylko formy organizacji zajęć oraz przedział czasowy. Zajęcia
on-line trwają około 30 minut.
7. Nauczyciele realizują wyznaczony wymiar godzin poszczególnych zajęć, różnicują formy ich realizacji
oraz czas kontaktu z uczniami, dbając o higienę pracy ucznia oraz własną. Zapisy realizacji programów
nauczania i aktywność na platformie (inne zapisy w szczególnych przypadkach) stają potwierdzeniem
realizacji kształcenia.
8. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli w miarę możliwości asynchronicznie, biorąc pod uwagę
sytuacje uczniów, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia
oraz wykorzystując zróżnicowane formy pracy ucznia. Nauczyciel nie może karać ucznia za
niewykonanie zadania lub nieuczestniczenie w lekcji online w określonym przez niego czasie (z uwagi
na warunki techniczne lub szczególne sytuacje). Należy wskazać uczniowi inną formę lub inny termin
realizacji treści.
9. Obowiązkiem ucznia jest bycie w stałym kontakcie z nauczycielami przez platformę, odbieranie
wiadomości w dzienniku elektronicznym, w inny sposób określony z wychowawcą i nauczycielami
w sytuacjach uniemożliwiających korzystanie z formy elektronicznej. Po powrocie do szkoły
realizowany materiał w formie online będzie podsumowany i może zostać zweryfikowany przez
nauczyciela odpowiednią formą pisemną lub ustną.
10. Nauczyciele regularnie monitorują postępy uczniów przez wybrane metody (np. zadania przesyłane
i omawiane przez platformę, zdjęcia wykonanych zadań przesyłane przez uczniów, uczestniczenie w
konsultacjach/lekcjach online lub umówionych telekonferencjach, sprawdziany wiedzy na określonych
w klasie warunkach ze względu na możliwości techniczne uczniów, inne). O uzyskanych ocenach lub
zaliczeniach realizowanego materiału informowany jest uczeń / rodzic przez e-dziennik lub w inny
uzgodniony sposób.
11. Nauczyciele uczący w danej klasie przesyłają swoje uwagi odnośnie postępów w nauce uczniów do
wychowawcy klasowego, kiedy widzą potrzebę udzielenia uczniowi wsparcia przez rodziców, pedagoga
szkolnego.
12. Szkolny zestaw programów nie ulega zmianie. Nauczyciele wprowadzają przesunięcia treści i mają
możliwość modyfikacji realizacji czasowej pewnych zagadnień kształcenia, których z uwagi np. na
wymagania sprzętowe czy wymagane specjalistyczne oprogramowanie lub inne środki dydaktyczne,
nie można realizować w ramach kształcenia online. Treści te mogą być realizowane później.
W przypadku konieczności modyfikacji treści kształcenia, nauczyciel przedstawia dyrekcji drogą
mailową rozkład materiału nauczania (aneks do rozkładu) z tego przedmiotu na okres obowiązywania
i jest zobowiązany uwzględnić wprowadzone zmiany w kolejnym okresie nauczania.
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13. Istnieje możliwość konsultacji z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami, pedagogiem
szkolnym z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, e-maili służbowych lub za zgodą pracownika
telefonów prywatnych – w celu wsparcia edukacyjnego i psychologicznego dla rodziców i uczniów.
14. Uczniowie i rodzice w godzinach pracy nauczyciela mają możliwość przez dziennik elektroniczny
konsultacji z uczącym nauczycielem. W indywidualnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z
nauczycielem rodzic/uczeń może wykorzystać w czasie konsultacji inne formy komunikacji z
nauczycielem np. telefon komórkowy, Skype, Messenger.
15. Nauczyciele są zobowiązani do udzielania uczniom wskazówek i porad ułatwiających zrozumienie
przekazywanego materiału.
16. Wychowawcy podejmują działania w celu nawiązania kontaktu z rodzicami uczniów, którzy nie
odbierają materiałów – wyjaśnienia przyczyn tej sytuacji i podjęcia działań i rozwiązania problemów
rodziców np. sprzętowych, w celu umożliwienia zdalnej pracy z uczniem.
17. Zajęcia rewalidacyjne, dodatkowe zajęcia języka polskiego i zajęcia wyrównawcze dla
cudzoziemców, zajęcia dodatkowe realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość w sposób ustalony indywidualnie przez nauczycieli prowadzących te zajęcia.
18. Szkoła w miarę posiadanych możliwości może uczniowi wypożyczyć sprzęt komputerowy (tablet)
do domu, co odnotowuje się stosownym protokołem użyczenia.
19. W dniu realizacji zadań wynikających z planu lekcji nauczyciele (w ramach kształcenia zdalnego) w
e-dzienniku dokonują wpisów zrealizowanych tematów oraz zaznaczają frekwencję uczniów.
Odnotowywanie frekwencji uczniów realizujących naukę zdalnie odbywa się w dzienniku
elektronicznym w zakładce Frekwencja, na podstawie analizy aktywności uczniów:
- udział w lekcji online,
- odczytanie wiadomości w dzienniku elektronicznym stanowi sygnał, że uczeń nieobecny na zajęciach
online otrzymał materiał z lekcji,
- przesłanie nauczycielowi wypełnionych kart pracy, kart aktywności oraz innych prac i zadań zleconych
do wykonania.
Dodatkowym potwierdzeniem udziału ucznia w nauczaniu zdalnym jest informacja zwrotna przekazana
przez ucznia nauczycielowi poprzez np. wysłanie wiadomość w dzienniku elektronicznym, wiadomości
email, wykonanie pracy na platformie TEAMS lub inny sposób potwierdzania obecności w sposób
ustalony przez nauczyciela.
20. Uczniowie nieobecni na lekcji online otrzymują od nauczyciela materiały poprzez dziennik
elektroniczny, przez email lub w wyjątkowych sytuacjach w wersji papierowej, przygotowanej do
odbioru w szkole przy portierni przez rodzica/opiekuna ucznia.
21. Nieobecność ucznia na zajęciach usprawiedliwia rodzic/opiekun ucznia. Usprawiedliwienie należy
przesłać przez dziennik elektroniczny do wychowawcy klasy. W przypadku pojedynczej nieobecności,
usprawiedliwienie należy również wysłać do nauczyciela prowadzącego zajęcia. Usprawiedliwienia
będą przyjmowane do tygodnia od momentu nieobecności/niezdolności do ćwiczeń.
Monitorowanie postępów uczniów w nauce oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów:
1. Dopuszcza się zdalne ocenianie uczniów.
2. W klasach IV-VIII monitorowanie postępów uczniów w nauce podlegać będą mi.in. na kontroli
wykonania przez ucznia zadań, takich jak wypracowania, referaty, prezentacje multimedialne,
doświadczenia i inne. Rozwiązywanie zadanych przez nauczycieli quizów, których wyniki również
podlegają ocenie.
3. Każdy nauczyciel ma prawo monitorować postępy uczniów poprzez kontrolę m.in.: przesyłanych
nauczycielowi skanów, zadań domowych, notatek, kart pracy wykonywanych samodzielnie przez
uczniów w domu, wypracowań, referatów, prezentacji multimedialnych, itp. - za co nauczyciel ma
prawo wystawić ocenę.
4. Nauczyciel ma prawo przeprowadzić online test, sprawdzian w formie elektronicznej, który po
uzupełnieniu powinien być odesłany w ustalonym wcześniej czasie, czy dokonać sprawdzenia wiedzy
ucznia poprzez odpowiedź podczas lekcji online lub rozmowy telefonicznej.
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6. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z wysłaniem w/w załączników, po
wcześniejszym usprawiedliwieniu się i uzgodnieniu z nauczycielem, uczeń będzie mógł ją dostarczyć w
terminie późniejszym.
7. Czas na wystawienie oceny za poszczególne zadanie nauczyciele ustalają indywidualnie i przekazują
uczniom i rodzicom.
8. Nieuzasadniony brak wskazanej dokumentacji monitorowania postępów ucznia będzie
równoznaczny z brakiem realizowania przez niego podstawy programowej z danego przedmiotu.
9. Zajęcia odbywać się będą za pośrednictwem platform edukacyjnych i stosowanych dotychczas w
ramach nauki zdalnej metod komunikacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
10. Równocześnie do niektórych lekcji będą dołączane dodatkowe materiały ćwiczeniowe w postaci
np. krzyżówek, quizów lub innych form dostępnych online, które to po ich rozwiązaniu uczniowie
powinni wysyłać bezpośrednio do nauczyciela uczącego.
11. Konsultacje z nauczycielami odbywać się będą za pomocą dziennika elektronicznego lub
wiadomości wysyłanych na służbowe skrzynki nauczycieli.
Informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego
ocenach (sposób realizacji zadań szkoły na czas kształcenia na odległość)
1. Podstawową formą kontaktu nauczycieli, uczniów i ich rodziców jest dziennik elektroniczny.
2. Nauczyciele realizują określone zagadnienia wykorzystując w swojej pracy narzędzia dostępne
dla uczniów, takie jak: dziennik elektroniczny, platforma epodręcznik, dysk Google oraz, wtedy
kiedy jest to możliwe: platformy edukacyjne, komunikatory (np.Classroom).
3. W terminie określonym w planie lekcji, nauczyciel jest dostępny dla uczniów bezpośrednio
(online, przez dziennik elektroniczny) i może podjąć próbę nawiązania kontaktu z uczniami za
pomocą dostępnych narzędzi w celu uzupełnienia omówienia zagadnień, wyjaśnienia
wątpliwości uczniów, udzielenia odpowiedzi na ich pytania. Termin spotkania zostanie
ustalony przez nauczyciela z uczniami na podstawie planu lekcji.
4. Uczeń zobowiązany jest do odbioru wskazówek przesyłanych przez nauczycieli za
pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, telefonicznie. Jeśli uczeń ma
problem z dostępem do internetu/komputera, jego rodzice informują o tym wychowawcę w
celu ustalenia zasad komunikacji.
5. Uczeń lub jego opiekun prawny ma prawo do konsultacji z nauczycielem przedmiotu, m. in. za
pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej. Nauczyciel zobowiązany jest
udzielić odpowiedzi uczniowi i jego opiekunowi.
6. Nagrywanie i udostępnianie zajęć prowadzonych w klasie przez uczniów i rodziców nie jest
możliwe bez zgody nauczyciela oraz wszystkich uczestniczących w spotkaniu uczniów oraz
osób niepełnoletnich. W przypadku rozpowszechniania nagrania, zdjęcia może dojść do
naruszenia dóbr osobistych, chronionych na podstawie art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego oraz
przepisów prawa autorskiego w zakresie prawa do wizerunku (art. 81).
7. Wychowawcy zobowiązani są do kontaktu z rodzicami uczniów, głównie za pośrednictwem
dziennika elektronicznego i e maili służbowych. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest
kontakt telefoniczny.
8. Powyższa informacja może ulec poszerzeniu lub modyfikacji, prosimy o odbieranie
korespondencji przez dziennik elektroniczny, gdzie będziemy na bieżąco informować o
ewentualnych zmianach.
Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców.
1. Rodzic / prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie
pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn braku aktywności ucznia w procesie
dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na
monity nauczycieli, itp.).
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2. Rodzice uczniów czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu i terminami oddawania
nauczycielowi wykonanych zadań w czasie i w formie wskazanej przez nauczyciela.
3. Rodzice uczniów pozostają w stałym kontakcie z nauczycielami i wychowawcą, pomagają w
utrwalaniu wiedzy, pozyskiwaniu nowych wiadomości z wykorzystaniem proponowanych przez
nauczyciela pomocy i źródeł; wspierają dziecko w zadaniach wymagających posiadania umiejętności z
zakresy technologii informacyjnych.
4. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego
ocenach w dzienniku elektronicznym.
5. Nauczyciele specjaliści zobowiązani są rozpoznawać aktualną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie
w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, opracowując plan działania
pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno-psychologicznych i innych instytucji
wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku lokalnym.
Narzędzia, źródła i materiały wykorzystywane do realizacji zdalnego nauczania:
Narzędzia, źródła i materiały z których mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i rodzice podczas
zdalnego nauczania np.:
- dziennik elektroniczny firmy Vulcan,
- poczta elektroniczna,
- platforma Office 365 (Teams, Forms, OneNote, OneDrive)
- aplikacje WhatsApp, Messenger
- epodreczniki.pl,
- lerningapss.org
- youtube.com,
- kahoot.com
- genially.com
- padlet.com
- drive.google.com,
- testportal.pl,
- dlanauczyciela.pl,
- nowaera.pl,
- pistacja.tv
- ewf.h1.pl/info (platforma e-wychowanie fizyczne),
- https://alternatywnelekcjewf.pl/
- crosswordlabs.com,
- krzyżówki.edu.pl,
- Ouizizz.com
- multibooki i flipbooki Nowa Era,
- strony internetowe: wydawnictwa Nowej Ery, Oxford University Press, Macmillan
- podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń w tradycyjnej formie z poszczególnych przedmiotów, karty pracy,
materiały edukacyjne opracowane przez nauczycieli.
Bezpieczeństwo w sieci.
Korzystający z kanałów internetowych w związku z realizacją nauczania zdalnego zobowiązani są do
stosowania zasad bezpieczeństwa w sieci, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zasad
higieny pracy oraz przepisów związanych z prawami autorskimi, m.in.:
1. Bieżąca aktualizacja systemów operacyjnych.
2. Systematyczna aktualizacja programów antywirusowych,
3. Regularne skanowanie dysków programami antywirusowymi,
4. Pobieranie oprogramowania wyłącznie ze stron producentów.
5. Unikanie otwierania załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję
elektroniczną.
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6. Ustawienie systemu, które nie pozwala na zapamiętywanie haseł w aplikacjach internetowych
7. Unikanie zapisywania haseł na kartkach.
8. Stosowanie różnych haseł w różnych aplikacjach.
9. Zabezpieczanie serwerów plików czy innych zasobów sieciowych.
10. Dostosowanie złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.
11. Unikanie wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.
12. Unikanie logowania się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych
urządzeń lub publicznych, niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.
13. Wykonywanie regularnych kopii zapasowych.
14. Korzystanie ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.
15. Szyfrowanie danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną.
16. Szyfrowanie dysków twardych w komputerach przenośnych.
17. Blokowanie komputera w sytuacji odejścia od stanowiska.
18. Unikanie umieszczania w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować
się na nich złośliwe oprogramowanie.
19. Właściwe dostosowanie stanowiska pracy (ergonomia, wygoda).
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