
ZASADY ORGANIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA  

W SP31 W RYBNIKU 

 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 

1. W klasach 1-3 wychowawcy oraz pozostali nauczyciele ustalają plan zajęć dostosowany do 

możliwości, w tym umiejętności informatycznych uczniów. Nauczyciele korzystają 

z aplikacji Microsoft Teams oraz kontaktują się z rodzicami przy wykorzystaniu e-dziennika, 

poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej.  

2. Lekcje odbywać się będą w formie nagranych filmów oraz prezentacji. Materiały 

przekazywane będą przez platformę Microsoft Teams. Wychowawca klasy oraz nauczyciele 

prowadzący lekcje przesyłają  zakres materiału wieczorem w dniu poprzedzającym zajęcia lub 

w danym dniu  przed godziną 8:00. 

3. O videolekcjach w czasie rzeczywistym decyduje nauczyciel biorąc pod uwagę możliwości 

sprzętowe i umiejętności informatyczne uczniów. Videolekcja w czasie rzeczywistym może 

być przeprowadzona pod warunkiem utrwalenia jej w formie nagrania, do późniejszego 

odtworzenia dla uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w videolekcji w czasie rzeczywistym. 

4. Ilość godzin lekcyjnych jest realizowana zgodnie z planem lekcji w danym dniu. 

5. Nauczyciel dostosowuje zadania do możliwości uczniów, w szczególności do uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

6. Zadania wykonywane przez ucznia są realizowane z wykorzystaniem podręczników, kart 

ćwiczeń, zeszytów, a także materiałów multimedialnych dobranych przez nauczyciela oraz w 

różnych serwisach internetowych. 

7. Nauczyciel systematycznie ocenia pracę ucznia. Ocenie podlegają zadania z edukacji 

polonistycznej, matematycznej, edukacji plastycznej i technicznej , edukacji  przyrodniczej, 

społecznej, informatycznej, muzycznej, religii oraz  języka angielskiego i  wychowania  

fizycznego.  

8. W celu oceniania postępów ucznia nauczyciel może poprosić rodzica o przesłanie: 

· zdjęć zadań wykonywanych w kartach ćwiczeń i zeszytach, 

· zdjęć prac plastyczno-technicznych, 



· sprawdzianów/testów/kartkówek w postaci formularzy elektronicznych, 

· nagrań wideo/audio czytania, recytacji i śpiewu, 

· nagrań wideo ćwiczeń gimnastycznych. 

Na nagraniach wideo nie musi być widoczna twarz ucznia. 

9. Rodzic jest zobowiązany przesłać nauczycielowi za pośrednictwem platformy Microsoft 

Teams lub poczty służbowej zadanie na ocenę wykonane przez ucznia w terminie do 3 dni, 

a w przypadku prac plastyczno-technicznych – w terminie do 7 dni od momentu otrzymania 

zadania. 

10. Nauczyciel przesyła szczegółową informację zwrotną dotyczącą oceny otrzymanej przez 

ucznia. Informuje o tym, co uczeń wykonał prawidłowo, w razie potrzeby udziela wskazówek 

do korekty pracy. 

11. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami (odbiera wiadomości, zdjęcia prac, dokonuje 

oceny i udziela informacji zwrotnej) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. 

12. Wychowawca na prośbę rodzica umawia dogodny termin konsultacji indywidualnych w 

czasie rzeczywistym, przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. Podczas konsultacji nauczyciel 

wspiera dziecko w pracy, tłumaczy niezrozumiały zakres materiału oraz udziela wsparcia 

wychowawczego.  

13. Wpis obecności „zn” (nauka zdalna) za dany dzień lekcyjny odbywa się na podstawie: 

- zalogowania się do aplikacji Microsoft Teams; 

- odebrania materiału na dany dzień; 

- dokonania wpisu na czacie zespołu swojego imienia i nazwiska. 

W czasie videolekcji, których zasady organizowania opisane są w punkcie 3, wpis obecności 

„obecny” uzyskują uczniowie obecni w czasie rzeczywistym. Uczniowie odtwarzający 

videolekcję w czasie późniejszym po spełnieniu wyżej wymienionych warunków otrzymują 

wpis „zn”. 


