
                          Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Jackowie  

                  

 Plan pracy zdalnej na informatyce oraz technice w klasach V-VIII 

 

1. Zajęcia edukacyjne i wychowawcze są realizowane z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

2. Ustalony jest tygodniowy zakres materiału uwzględniający realizację podstawy 

programowej, równomierne obciążenie ucznia zajęciami.  

3. Wykorzystane zostaną różnorodne metody i techniki kształcenia:  

- materiały przesłane będą na e-mail grupowy klas, oraz indywidualnie za 

potwierdzeniem odbioru, które jest jednocześnie potwierdzeniem obecności, 

- środki multimedialne, m.in. prezentacje, filmy edukacyjne, 

- interaktywne materiały dydaktyczne: aplikacje dostępne w Internecie. 

4. Uczeń zobowiązany jest: 

- systematycznie czytać wiadomości i realizować zalecenia nauczycieli, 

- systematycznie  czytać zalecone materiały, 

- korzystać z podręcznika, materiałów i tekstów źródłowych oraz zeszytu 

przedmiotowego, 

- korzystać z narzędzi dydaktycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- odsyłać nauczycielowi opracowany materiał na adres e-mail lub w inny 

możliwy sposób w ustalonym terminie,  

- zaliczyć opracowany materiał w formie załączników przesyłanych na adres e-

mail nauczyciela,  

- przestrzegać zasad BHP podczas pracy, 

- w przypadku trudności z realizacji materiału, zadania niezwłocznie 

poinformować o tym nauczyciela telefonicznie bądź e-mailem. 

5. Zeszyt przedmiotowy powinien być prowadzony systematycznie i estetycznie. Uczeń 

zapisuje tematy lekcji bądź notatkę udostępnioną przez nauczyciela lub wykonuje ją 

samodzielnie. 

6. Uczeń może otrzymać ocenę za: wykonywane ćwiczenia, odpowiedzi pisemne,  

z zadania domowego.  

7. Zadania uczniowie wykonują w programach do tego przeznaczonych zapisując 

ćwiczenia w odpowiednim pliku, a następnie odsyłając go do nauczyciela jako 

załącznik.  

8. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej, dopuszczającej i dostatecznej z 

zadania klasowego i sprawdzianu.  

9. Uczeń ma obowiązek wykonać każde ćwiczenie,  napisać każdy sprawdzian czy 

kartkówkę. 

10. Uczniowie na wykonanie konkretnego ćwiczenia, sprawdzianu, kartkówki czy pracy 

domowej mają określony czas ustalony przez nauczyciela. Po wykonaniu ćwiczeń 

odsyłają je na adres e-mail nauczyciela.  

11. Pracą domową jest również zapoznanie się przez ucznia z materiałami przesłanymi 

przez nauczyciela, jak również opracowywanie tematu na podstawie podręcznika. 

12. Prace uczniów są przekazywane w wersji elektronicznej lub w innej ustalonej formie a 

uczeń ma obowiązek zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi samokształcenia. 



13. Udostępnione materiały pozostają do wyłącznego wglądu dla nauczyciela, ucznia, 

rodzica. 

14. Rodzice są informowani o wynikach i postępach ucznia drogą elektroniczną lub 

telefonicznie w ustalonym terminie. Rodzic jest zobowiązany do systematycznego 

monitorowania osiągnięć ucznia. 

15. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną jeśli 

spełnia warunki określone w Zasadach Wewnętrznego Oceniania. 

16. Wiadomości e-mailowe można wysyłać nauczycielowi w każdej chwili, natomiast 

telefonicznie w godzinach konsultacji poniedziałek od 10:30 do 11:00, piątek od 14:00 

do 14:30. 

                                                                                   

                                                      Nauczyciel informatyki, techniki  - Adam Burzyński 


