ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W KLASACH I-III
(ZAŁĄCZNIK DO ZASAD KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ nr 6 im. JANA PAWŁA II w KRAŚNIKU)

1. Kształcenie na odległość prowadzone jest w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana
Pawła II w Kraśniku w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI
I NAUKI z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Kształcenie na odległość odbywa się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych tj.
platformy Teams i dziennika elektroniczny Uonet +.
3. Nauczanie zdalne odbywa się według tygodniowego planu lekcji. W ramach
nauczania zdalnego realizowane są obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Do zajęć
prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość zalicza się:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

prowadzenie zajęć online (wideolekcji),
rozmowy telefoniczne z uczniami (za zgodą nauczyciela),
rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,
prowadzenie webinariów i innych form komunikowania się on-line,
prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych
form komunikowania się na odległość,
prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie
godzin.

4. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy
umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.
Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do
realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne
obciążenie pracą przed monitorem komputera.
5. W związku z obowiązującymi zasadami BHP w pracy przy monitorach ekranowych
lekcje online w klasach I-III będą prowadzone według następującego przydziału:
W klasach pierwszych i drugich:
w ciągu tygodnia: 10 spotkań online – edukacja wczesnoszkolna (w tym
1 wychowanie fizyczne, 1 informatyka) i 1 spotkanie online – język angielski;
w klasach I-II materiały z religii będą przesyłane poprzez dziennik elektroniczny.

W klasach trzecich:
w ciągu tygodnia: 10 spotkań online – edukacja wczesnoszkolna (w tym
1 wychowanie fizyczne, 1 informatyka), dodatkowo 1 spotkanie online – język
angielski i 1 spotkanie online – religia.
6. Ustala się maksymalny czas pracy przed monitorem komputera (wideolekcja) dla
klasy I-III do 30 minut. Pozostałe 15 minut należy przeznaczyć na pracę samodzielną
ucznia pod kierunkiem nauczyciela (nauczyciel na czacie).
7. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia z j. polskiego dla
uczniów powracających z zagranicy, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalnospołeczne realizowane są po uzgodnieniu z rodzicami ucznia, z wykorzystaniem
technik kształcenia na odległość.
8. Pozostałe godziny lekcyjne realizowane są poprzez przesyłanie materiałów
edukacyjnych poprzez dziennik elektroniczny. Nauczyciel w czasie trwania lekcji
pozostaje w kontakcie z uczniami (na czacie lub organizuje konsultacje indywidualne
w ramach spotkania na platformie Teams).
9. Nauczyciel może zorganizować dodatkową lekcję online na prośbę uczniów/
rodziców/ opiekunów prawnych, jeżeli zagadnienia realizowane w trakcie lekcji są
trudne do samodzielnego opracowania.
Obowiązki nauczyciela:
1. Nauczyciele zobowiązani są do przygotowania lekcji online i materiałów
edukacyjnych zapewniających realizację podstawy programowej. Do przygotowania
materiałów można wykorzystać podręczniki, ćwiczenia w wersji papierowej,
e-podręczniki, materiały edukacyjne udostępnione na bezpłatnych platformach oraz
wydawnictwa.
2. Nauczyciel może modyfikować treści nauczania, jeżeli uzna, że kształcenie na
odległość uniemożliwia realizację niektórych zagadnień.
3. Nauczyciel powinien uwzględnić specyfikę edukacji, dostosować materiały do potrzeb
i możliwości uczniów. Należy pamiętać o łączeniu przemiennie kształcenia z użyciem
monitorów ekranowych i bez ich użycia.
4. Nauczyciel zobowiązany jest przekazać materiały uczniowi, który nie brał udziału
w lekcji online poprzez dziennik elektroniczny/ platformę Teams.
5. Przekazywanie materiałów edukacyjnych w ramach samodzielnej pracy uczniów
powinno odbywać się zgodnie z planem lekcji poprzez dziennik lub pocztę
elektroniczną. Nauczyciel powinien być dostępny na czacie.
6. Nauczyciel może oceniać pracę uczniów w ramach kształcenia na odległość zgodnie
z PZO.
7. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielania pomocy i wskazówek uczniom, jeżeli o to
poproszą. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów w godzinach wynikających z planu
lekcji.

8. Nauczyciel dokumentuje swoją pracę wpisując temat
elektronicznym.

lekcji w dzienniku

Obowiązki wychowawcy:
1. Wychowawca klasy koordynuje współpracę między nauczycielami, rodzicami
i uczniami. Przekazuje informacje i zalecenia dyrektora szkoły.
2. Wychowawca zobowiązany jest do motywowania uczniów swojej klasy
i podejmowania działań w przypadku, gdy uczeń uchyla się od tej formy nauki.
3. Wychowawca klasy ustala, który uczeń nie może korzystać z lekcji online z powodów
technicznych- brak sprzętu, Internetu i podejmuje wspólnie z rodzicami działania w
celu rozwiązania takich problemów.
Obowiązki rodziców/ opiekunów prawnych:
1. Kształcenie na odległość oparte jest na współpracy szkoły i rodziców ucznia.
2. Rodzice winni pozostawać w stałym kontakcie z wychowawcą klasy; są zobowiązani
do odczytywania informacji i przekazywania informacji zwrotnej.
3. Zadaniem rodziców jest stworzenie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków
do pracy (z uwzględnieniem bezpieczeństwa w sieci) i dopilnowanie, aby
systematycznie uczyły się i wykonywały wyznaczone zadania.
Obowiązki ucznia:
1. Uczeń zobowiązany jest do pracy w ramach nauczania zdalnego.
2. Uczeń pracuje zgodnie z tygodniowym planem lekcji. Jest zobowiązany do
uczestnictwa w lekcjach online i pobierania materiałów edukacyjnych. Materiały
należy pobrać w dniu, w którym jest zaplanowana dana lekcja.
3. W trakcie lekcji online uczeń powinien wykonywać polecenia nauczyciela. Powinien
mieć wyłączoną kamerę i wyciszony mikrofon (włącza na polecenie nauczyciela). Nie
może nagrywać lekcji. Nie może wykorzystywać platformy Teams do organizowania
spotkań towarzyskich.
4. Uczeń podlega ocenie według zasad opisanych w PZO. Prace, które będą poddane
ocenie należy przesłać w wyznaczonym terminie w sposób wskazany przez
nauczyciela.
5. Zachowanie ucznia podlega ocenie zgodnie ze Statutem. Uczeń może otrzymywać
uwagi pozytywne i negatywne.
6. Uczeń uczestniczący w nauczaniu zdalnym, który nie przekaże prac w wyznaczonym
terminie, będzie je musiał dostarczyć po wznowieniu zajęć w szkole.
7. Uczeń, który nie uczestniczy systematycznie w nauczaniu zdalnym, zobowiązany jest
do zaliczenia materiału zrealizowanego w tej formie kształcenia. Sposób zaliczenia
uzgadniany jest z nauczycielem przedmiotu po wznowieniu zajęć w szkole.

8. Uczeń, który nie będzie uczestniczył w nauczaniu zdalnym, nie zaliczy materiału
realizowanego w ramach kształcenia na odległość, może być nieklasyfikowany
z danego przedmiotu.
9. Uczeń może zwrócić się o indywidualną pomoc lub wskazówki do nauczyciela.
10. Uczeń może liczyć na wsparcie pedagoga szkolnego.

