
Uproszczone zasady zdalnego nauczania 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego 

w Grzebowilku obowiązujące od 25 marca 2020 r. 

 

1. Wymienione zasady obowiązują tymczasowo, od 25 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r. 

(daty mogą ulec zmianie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi). 

2. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez dziennik 

elektroniczny Vulcan, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie 

zmiany ustalonych form pracy zdalnej. 

3. Nauka zdalna w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego 

w Grzebowilku realizowana będzie zgodnie ze zmodernizowanym planem lekcji, 

dostępnym w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły. Ze względu na 

wiek i małą samodzielność dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III plan pracy 

można traktować elastycznie i dostosowywać do możliwości rodziców. 

4. Najpóźniej w przeddzień realizacji zajęć uczniowie i ich rodzice dostają informację 

o realizowanych zagadnieniach, zadaniach do wykonania. W wyznaczonym w planie 

czasie nauczyciele są dostępni dla uczniów, a uczniowie potwierdzają gotowość do 

pracy poprzez przesłanie krótkiej wiadomości w dzienniku elektronicznym. Jeżeli 

z przyczyn technicznych nie jest to możliwe, potwierdzenie realizacji zadań następuje 

w sposób ustalony z nauczycielem. 

5. Nauczyciel określa formy i czas kontaktu z uczniami i rodzicami.  

6. Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości w systemie Vulcan 

z wyjątkiem weekendów. 

7. Uczniowie pracują systematycznie. O wszelkich przeszkodach informują nauczyciela 

prowadzącego zajęcia lub wychowawcę. 

8. Nauczyciel w nauczaniu zdalnym wykorzystuje podręczniki i materiały ćwiczeniowe. 

Po ustaleniu możliwości nauczyciel może wykorzystywać karty pracy. Poza tym ma 

prawo korzystać z innych źródeł: e-podręcznik, e-mail, praca w chmurze, 

komunikatory, portale edukacyjne, kanały telewizyjne i radiowe, inne zasoby Internetu 

po ustaleniu możliwości dostępu przez uczniów. 

9. Nauczyciel korzysta tylko z bezpłatnych aplikacji. 

10. Zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych 

materiałów, środków dydaktycznych. 

11. Nauczyciele zweryfikowali i dostosowali programy nauczania do kształcenia na 

odległość. Organizują zdalne nauczanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, higieny 

pracy oraz prawa do czasu wolnego. 

12. Jeżeli do wykonania zadań będzie potrzebne przesłanie plików, nauczyciel ustali sposób 

z uczniami i rodzicami. 

13. Nauczyciele w zadaniach na dany dzień będą uwzględniać aktualne zalecenia medyczne 

odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności 

w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

14. Ilość materiału powinna być dostosowana do możliwości rozwojowych ucznia 

i proporcjonalna do ilości godzin przedmiotu w danym dniu (praca ucznia nie powinna 



przekraczać ilości godzin przedmiotu w tygodniowym planie zajęć). Problemy 

związane z organizacją pracy uczniów powinny być zgłaszane nauczycielowi 

15. Nauczyciel może zlecać prace dodatkowe dla chętnych. 

16. Uczniowie są zobowiązani do wykonywania poleceń nauczycieli i odsyłanie zadań 

w wyznaczonym czasie na wskazany przez nauczyciela adres e-mail lub inną formą 

ustaloną z nauczycielem. 

17. Rodzice zgłaszają trudności, problemy i sugestie nauczycielom, wychowawcom 

i w razie sytuacji trudnych dyrektorowi. 

18. Część prac będzie oceniana na bieżąco. Niektóre z nich zostaną ocenione po powrocie 

do szkoły. 

19. Nauczyciel wskaże uczniom zadania podlegające ocenie. 

20. Uczniowie są oceniani zgodnie z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym, dostosowanymi do 

zdalnego nauczania Przedmiotowymi Systemami Oceniania oraz Zasadami oceniania 

zachowania uczniów w zdalnym nauczaniu. 

21. Jeśli uczeń/rodzic nie ma możliwości odbierania i przesyłania informacji przez Internet, 

powinien skontaktować się z nauczycielem i indywidualnie ustalić sposób współpracy. 

22. Sprawdzanie i ocenianie pracy uczniów odbywa się na podstawie:  

a) przesłanych prac w formie elektronicznej, 

b) przeprowadzonych testów przez Internet, 

c) innych form ustalonych przez nauczyciela z uczniami/rodzicami. 

23. Każdego dnia, zgodnie z planem, nauczyciele szkoły będą dostępni w dzienniku 

elektronicznym lub za pomocą komunikatorów dla uczniów i rodziców w celu 

indywidualnej porady, pomocy z zadaniach. W przypadku trudności z dostępem do 

Internetu nauczyciel może udostępnić numer telefonu lub ustalić możliwą formę 

kontaktu. 

24. Wychowawca monitoruje aktywność uczniów swojej klasy i w razie potrzeby 

interweniuje. 

25. Nauczyciele specjaliści i nauczyciele wspomagający ustalą z rodzicami zakres pomocy 

i czas jej realizacji oraz sposoby komunikacji. Wspierają WSZYSTKICH uczniów 

i rodziców w realizacji zadań i odnalezieniu się w nowej sytuacji. 

26. Nauczyciel świetlicy nawiązuje kontakt z uczniami i oferuje swoje wsparcie w zakresie 

realizacji zadań,  wsparcia, pomocy w sytuacjach trudnych i przezwyciężaniu trudności. 

Wspiera uczniów w organizacji czasu wolnego.  

27. Ze względu na rytmicznie rozwijającą się sytuację zasady mogą ulegać zmianom 

i modyfikacjom. 

28. Koordynatorem zdalnej pracy szkoły jest dyrektor. Kontakt przez dziennik 

elektroniczny, e-mail: sp-grzebowilk@wp.pl oraz tel. 519163533. 
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