
Załącznik nr 2  

  

Zasady organizacji nauczania  zdalnego i hybrydowego  

w dniach 17.05.2021 r. – 28.05.2021 r. 

w  Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju 

 

Nauczanie hybrydowe i stacjonarne 

w dniach 17.05.2021 – 28.05.2021 r. 

 

1. Uczniowie klas I- III uczestniczą w zajęciach stacjonarnych. 

2. Uczniowie klas IV-VIII uczestniczą w zajęciach hybrydowych według grafiku:  

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x-dzień, w którym dany oddział realizuje zajęcia stacjonarnie 

 17 maja 
poniedziałek 

18 maja 
wtorek 

19 maja 
środa 

20 maja 
czwartek 

21 maja 
piątek 

24 maja 
poniedziałek 

28 maja 
piątek 
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3. Praca odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

4. Nauczyciele rozpoczynający pracę w danym dniu pełnią dyżur 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej 

lekcji, koordynując wejście uczniów do klas. W trakcie pozostałych lekcji nauczyciele obejmują dyżur  

w salach lekcyjnych lub na korytarzu wg ustalonego harmonogramu. W przypadku ostatnich lekcji 

nauczyciel pełni dyżur po skończonych zajęciach. 

5. 25,26,27.05.2021 r. to dodatkowe dni wolne dla klas 1-7. W tym czasie odbywa się Egzamin uczniów 

klas 8. 

6. Uczniowie poszczególnych klas w trakcie nauki w szkole przebywają w przydzielonej sali. 

7. W trakcie nauczania stacjonarnego zaleca się ograniczenie ilości sprawdzianów i testów. 

8. Nauczanie zdalne (w przypadku przejścia oddziału na kwarantannę) odbywa się zgodnie z 

obowiązującym planem lekcji na dotychczasowych zasadach ,uwzględniając bezpieczeństwo i 

higienę pracy przy komputerze.   

 

Uczniowie i nauczyciele klas: 

a) Nauczanie uczniów klas 1-8 realizowane jest w formie zdalnej z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość, we współpracy z rodzicami oraz w formie indywidualnej pracy ucznia 

pod kierunkiem nauczyciela. 

b) Nauczyciele uczący w klasach 1-8 wykonują swoje obowiązki zgodnie z przydziałem czynności i planem 

zajęć w danym dniu poprzez wpisywanie tematu lekcji do dziennika elektronicznego, sprawdzanie 

obecności, lekcje online, wysyłanie uczniom materiałów, monitorowanie postępów uczniów oraz 

weryfikowanie wiedzy i umiejętności uczniów.  

c) Nauczyciele uczący w klasach 1-8 mogą wykonywać swoje obowiązki, pracując zdalnie  

w miejscu zamieszkania.  W tym celu składają do dyrektora szkoły wniosek w formie pisemnej o 

umożliwienie wykonywania pracy zdalnej poza miejscem jej  stałego wykonywania. 

d) Do nauczania zdalnego wykorzystywane są: dziennik elektroniczny Vulcan i platforma Office 365- w 

szczególności MS Teams. 

e) Zajęcia prowadzone są w formie online. Lekcje odbywają się zgodnie z planem. Informacje  

o zajęciach online nauczyciel wpisuje w kalendarzu w MS Teams, a dla uczniów klas 4-8 również w e-

dzienniku w zakładce- Lekcje. 

f) Jeżeli podczas nauczania zdalnego odbywa się przekazywanie uczniom materiałów  

do samodzielnej pracy, wymaga to niezbędnych wskazówek do przesłanych zadań. Materiały przesłane 

przez nauczycieli powinny mieć formę zadań z załączonymi poleceniami, wskazówkami, np. podany 

adres internetowy, pod którym znajduje się polecany materiał, film lub prezentacja (w tym opracowana 

przez nauczyciela).  

g) Podczas lekcji nauczyciele są w kontakcie z uczniami i w razie potrzeb odpowiadają  

na pytania uczniów lub rodziców.  

h) Każda lekcja online trwa minimum 30 min, pozostały czas przeznaczony jest na pracę własną ucznia. 

Nauczyciel pozostaje w kontakcie z uczniami przez pozostały czas lekcji.  

i) Nauczyciele informują uczniów o planowanych sprawdzianach, zgodnie z zapisami Statutu Szkoły 

(obowiązuje odpowiedni wpis w  dzienniku elektronicznym Vulcan w zakładce- Sprawdziany). 

j) Wychowawca klasy odpowiedzialny jest za koordynowanie nauczania zdalnego w klasie  

we współpracy z nauczycielami innych  przedmiotów oraz  rodzicami. Frekwencję uczniów podczas zajęć 

wypełniamy po zrealizowanych zajęciach. Jeżeli uczeń przez dwa dni  

nie potwierdzi swojej aktywności w zajęciach, wychowawca jest zobowiązany do ustalenia przyczyn 

nieobecności. 

k) Problemy uczniów w nauce, zachowaniu, zastrzeżenia dotyczące frekwencji na zajęciach lub inne 

zauważone przez nauczycieli niepojące sprawy nauczyciele uczący powinni zgłaszać wychowawcy, który 

po analizie decyduje o potrzebie poinformowania o sprawie rodziców, pedagoga, a w następnej kolejności 

dyrektora szkoły. 

l) Wychowawcy klas zobowiązani są do rozpoznania potrzeb swoich uczniów w zakresie zaopatrzenia w 

sprzęt komputerowy. W uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość wypożyczenia tabletów z 

zasobów szkolnych. Za organizację pomocy uczniom w tym zakresie odpowiada wychowawca i 

bibliotekarz. 



m) Nauczyciel jest zobowiązany do: 

 zapewnienia uczniom i ich rodzicom źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć w formie 

elektronicznej, 

 prowadzenia zajęć online zgodnie z ustaleniami,  

 systematycznej kontroli postępów uczniów w nauce w formie dostosowanej do nauczania za pomocą 

metod i technik kształcenia na odległość i wynikającej ze specyfiki przedmiotu, 

 dokonywania weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę, w tym również 

informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego 

ocenach, 

 przekazania uczniom i rodzicom informacji o formie i terminach konsultacji.  

 

9. Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami 

a) Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z 

rodzicami.  

b) Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:  

  e-dziennika,  

  telefonów komórkowych i stacjonarnych,  

  platformy Teams 

c) Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy 

nauczyciel jest dostępny dla rodziców.  

 

10. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych 

ocenach  

a) Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w 

czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań.  

b) Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów 

umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o 

samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego 

drogą mailową.  

c) Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z 

dzieckiem lub po jej zakończeniu poprzez dziennik elektroniczny.  

d) Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach przez 

dziennik elektroniczny.  

e) Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia 

wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość przez dziennik 

elektroniczny.  

11. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość  

a) Informację o postępach ucznia w nauce nauczyciele umieszczają w e-dzienniku.  

b) Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne 

do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.  

c) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z 

ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.  

d) Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu 

na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu 

wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.  

e) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji 

cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi 



narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego 

wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.  

f) Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak 

zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.  

g) Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, 

określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób 

prawidłowy lub zawiera błędy.  

  

12. Nauczania stacjonarne w budynku szkoły. 

Nauczanie stacjonarne odbywa się przy uwzględnieniu wytycznych sanitarnych GIS, Sanepidu oraz 

MEiN zawartych w PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 na terenie 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju obowiązujące od dnia 17 
maja 2021r. 

 

 

 

 


