
Zarządzenie nr 10/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie 

z dnia 22.03.2021r.  

w sprawie organizacji realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania, w tym organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość -tj. zdalnego nauczania oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów z 

wykorzystaniem metod i technik na odległość -tj. zdalnych egzaminów, zdalnych sprawdzianów. 

Na podstawie § 1.1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia   2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1394 ze poźn.zm.) oraz § 1.1 Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia  2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz.1389, 1830,1859, 1870, 1960 i 2087 oraz z 2021r. 

poz.92, 202, 283, 366,448 i 502 )przyjmuje się następujące zasady organizacji realizacji zadań szkoły 

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania , w tym organizacji zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik na odległość oraz egzaminów i sprawdzianów –tj. zdalnych egzaminów, zdalnych 

sparwdzianów.  

§ 1 

 Organizacja nauczania i wychowania.  

1.We wszystkich kwestiach związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły znajdują 

zastosowanie zapisy Statutu Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie. 

2.Ze względu na szczególne okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 wprowadza się inny sposób kształcenia polegający na wykorzystaniu metod i 

technik kształcenia na odległość.  

3.W okresie, o którym mowa, działalność szkoły jest ograniczona jedynie w zakresie bezpośredniego 

kontaktu pomiędzy wszystkimi podmiotami szkoły z uwzględnieniem szczególnych przypadków, 

które wymagają takiego kontaktu i wiążą się z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania szkoły. 

 4.Formą kontaktu obowiązującą w okresie, o którym mowa, jest kontakt zdalny przy wykorzystaniu 

e-komunikatorów, tj. e-dziennika  VULCAN UONET+, poczty e-mail :szkolajackow@poczta.fm (w 

tym poczty służbowej nauczycieli( – Załącznik Nr 1 do Procedur) , telefonów oraz CLASSROOMA 

(lub SKYPA). 

5.W celu usprawnienia wykonywania zadań dopuszcza się wprowadzenie dodatkowego narzędzia 

ułatwiającego  pracę i współpracę pomiędzy wszystkimi podmiotami szkoły, np. Zintegrowanej 

Platformy Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/, Google Classroom, itp.  

6.W przypadku wystąpienia utrudnień, które mogą w sposób zdecydowany uniemożliwić realizację 

kształcenia zdalnego, należy o tym fakcie powiadomić dyrektora. 

 



 

§ 2 

Współpraca nauczycieli z uczniami i rodzicami. 

 1. Współpraca pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami/prawnymi opiekunami ukierunkowana 

jest na osiągnięcie optymalnych indywidualnych efektów dydaktyczno-wychowawczych i powinna 

mieć charakter systematyczny.  

2.Nauczyciel jest zobowiązany udzielać dodatkowych wyjaśnień dotyczących realizacji treści 

nauczania, wykonania zadań, form sprawdzenia wiadomości, oceniania, itp., jeżeli uczniowie bądź 

rodzice zwrócą się do nich z taką prośbą.  

3.Uczeń jest zobowiązany sumiennie wywiązywać się ze swoich obowiązków, w tym terminowo 

wykonywać polecenia nauczycieli i sumiennie się samokształcić. 

 4.Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani na bieżąco śledzić frekwencję i postępy w nauce 

swoich dzieci oraz pozostawać w stałym kontakcie z wychowawcą klasy.  

5.Kontakty pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami/prawnymi opiekunami powinny mieć 

miejsce w formach wskazanych w § 1 ust 4. w czasie:  

 a) kiedy odbywają się e-zajęcia, czyli od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, 

 b) podczas godzin konsultacji, których harmonogram stanowi Załącznik Nr 2 do Procedur. 

§ 3 

Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach. 

 1. Realizacja treści kształcenia odbywa się w oparciu o plan zajęć zamieszczony w e-dzienniku i 

opracowany dla każdego oddziału.  

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastępstwa. 

 3. Zajęcia indywidualne, w tym: nauczanie indywidualne, realizacja indywidualnej ścieżki 

edukacyjnej oraz realizacja zajęć w grupie do 5 osób odbywają się wg odrębnych planów 

przesyłanych na adres poczty e-mail ucznia, rodzica/prawnego opiekuna i nauczyciela. 

 4. Układ zajęć uwzględnia: 

 a) równomierne obciążenie ucznia w poszczególnych dniach tygodnia, 

 b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  

c) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania przez nich intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia. 

 5. Zajęcia prowadzi się z wykorzystaniem komunikatorów wskazanych w § 1 ust.4. 

 6. Nauczyciel planując pracę z uczniami musi uwzględnić zasady bezpiecznego i higienicznego 

korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, w tym łączyć 

przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. 



 

§ 4 

Realizacja podstawy programowej. 

1.Nauczyciel zapisuje w e-dzienniku oddziału temat lekcji uwzględniając modyfikację rozkładu 

materiału pod kątem możliwości realizacji treści kształcenia z wykorzystaniem zdalnego nauczania. 

2.Zapis powinien się pojawić w momencie rozpoczęcia danej lekcji zgodnie z obowiązującym planem. 

3.Informacja przekazana uczniowi przez nauczyciela w związku z realizacją danych zajęć musi 

zawierać: 

 a) nazwę przedmiotu; 

 b) temat; 

c) materiały prezentujące treści związane z omawianym tematem - ich forma musi być urozmaicona;  

d) określenie sposobu sprawdzenia wiedzy z danego zakresu (jeśli się planuje takie sprawdzenie); 

 e) dodatkowe zadania do samokształcenia, jednakże z uwzględnieniem zasady, że nie są one 

bezwzględnie koniecznie i nie powinny w sposób nadmierny obciążać ucznia.  

4.Informacja przekazana przez ucznia nauczycielowi musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. 

5.Informacja przekazana przez rodzica musi być podpisana imieniem i nazwiskiem rodzica/prawnego 

opiekuna, a w przypadku innego nazwiska rodzica/prawnego opiekuna i nazwiska ucznia, także 

wskazaniem nazwiska ucznia. 

6.Nadzór nad prawidłową realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego sprawuje dyrektor . 

§ 5 

Frekwencja ucznia. 

1.Uczeń jest zobowiązany potwierdzić obecność poprzez zgłoszenie się na zajęcia (połaczenie przez 

platformę Classroome/Skype) lub odczytanie wiadomości od nauczyciela i wykonanie zaleconych 

zadań. 

2.Ze względu na uwarunkowania techniczne, uczeń ma czas na potwierdzenie obecności i wykonanie 

zadań do godz.16.00, w którym zgodnie z planem lekcji odbywają się zajęcia.  

3.Uczeń jest rozliczany z frekwencji przez nauczyciela, z którym ma dane zajęcia.  

4.Jeśli z istotnego powodu (np. choroby) uczeń nie może potwierdzać swojej frekwencji i wykonywać 

zadań, jest zobligowany (uczeń bądź rodzic/prawny opiekun) do powiadomienia o tym fakcie 

wychowawcy i podania powodu nieobecności w danym dniu.  

5.Jeśli nauczyciel stwierdzi brak obecności ucznia na trzecich z rzędu zajęciach, powiadamia o tym 

fakcie wychowawcę. 

§ 6 

Źródła i materiały niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z 

których uczniowie lub rodzice mogą korzystać. 

1.Wykaz źródeł i materiałów rekomendowanych przez MEN stanowi Załącznik Nr 3 do Procedur.  

2. Wykaz źródeł i materiały rekomendowanych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej Fundacji 

„Elementarz” w Jackowie stanowi Załącznik Nr 4 do Procedur. 

§ 7 

Wsparcie uczniów  

1. Specjalne potrzeby edukacyjne. 



 1)Uczeń, objęty pomocą pedagogiczno - psychologiczną nadal otrzymuje wparcie w ustalonym do tej 

pory zakresie z uwzględnia możliwości kształcenia i kontaktów na odległość.  

2)Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów 

oraz metod pracy do potrzeb i możliwości ucznia, w tym zaleceń wynikających z indywidualnych 

programów edukacyjno-terapeutycznych.  

3) Z wykorzystaniem form kształcenia na odległość wskazanych w § 1pkt.4 prowadzi się:  

        a) indywidualne nauczanie,  

        b) zajęcia związane z indywidualną ścieżką edukacyjną, 

        c) zajęcia w grupie do 5 osób.  

2. Rewalidacja.  

1)Uczeń objęty rewalidacją utrzymuje ze specjalistą kontakt za pomocą poczty elektronicznej lub 

wybranego komunikatora. 

 2)Specjalista udostępnia uczniowi materiały wspomagające.  

3)W przypadku wystąpienia jakichkolwiek utrudnień w kontakcie pomiędzy w/w podmiotami, 

wychowawca klasy jest zobligowany do podjęcia stosownych działań. 

3.Pomoc pedagoga i psychologa. 

 1)Uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie mogą korzystać z pomocy pedagoga i psychologa w 

sposób zdalny z wykorzystaniem form kontaktu wskazanych  w § 1pkt.4. 

 2)W uzasadnionych przypadkach zakłada się inną formę. 

 3)Pedagog i psycholog w miarę potrzeb na bieżąco udostępniają uczniom materiały, które pomagają 

m.in. radzić sobie ze stresem, efektywnie gospodarować czasem, itp. 

 

§ 8 

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 1. Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności 

przeprowadzane są w terminie do końca roku szkolnego 2020/2021 zgodnie z zapisami znajdującymi 

się w Statucie Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie. 

 2. W sytuacji szczególnej, która uniemożliwi przeprowadzenie w/w/ egzaminów zgodnie z zapisami 

znajdującymi się w Statucie, dopuszcza się dostosowanie ich warunków, formy bądź terminów do 

okoliczności determinujących daną zmianę. 

 3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się zgodnie za zapisami znajdującymi się w 

Statucie Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie. 

4. W sytuacji szczególnej, która uniemożliwi wystawienie w/w oceny zachowania, dopuszcza się 

zastosowanie innego trybu uwzględniającego okoliczności determinujące daną zmianę. 

5.W okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania jednostek  systemu  oświaty  w związku  z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19 dyrektor szkoły  odpowiada  za  

organizację  realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem  metod  i technik kształcenia na odległość 

lub innego sposobu realizacji tych zadań, w szczególności ustala warunki i sposób 

przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i 

umiejętności (niezgodność wystawienia ocen z przepisami prawa) oraz warunki i sposób uzyskania 

wyższej niż przewidywana roczna ocena z zajęć edukacyjnych i/lub zachowania (egzamin 

sprawdzający) w trybie nauki zdalnej. 

§9 

 



Szczegółowe zasady przeprowadzania  egzaminów i sprawdzianów w czasie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły - określają następujące zasady: 

1. Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy, sprawdzający przeprowadza się na   wniosek rodzica. 
Wniosek ten powinien być przesłany drogą mailową na adres szkoły: 

szkolajackow@poczta.fm 

2. W przypadku braku takiej możliwości w wersji papierowej dostarczony do skrzynki 
pocztowej w holu szkoły. 

3. Dyrektor szkoły w korespondencji mailowej uzgadnia datę i godzinę w/w egzaminów. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ustala i planuje  nauczyciel prowadzący poprzez  wpis 

z tygodniowym wyprzedzeniem w dzienniku elektronicznym.   
5. Nauczyciel przygotowuje w uzgodnieniu z dyrektorem zestaw zadań egzaminacyjnych. 

6. Egzaminy i sprawdziany przeprowadzane są jednym z następujących sposobów: 

a)nauczyciel przesyła zestaw zadań egzaminacyjnych  drogą elektroniczną 
rodzicom/uczniowi. Uczeń odsyła wykonane zadania w dniu ich otrzymania. Korespondencja 

odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych szkoły/nauczyciela na 

adres wskazany i potwierdzony przez rodzica, ucznia; 
b)egzamin przeprowadzany jest za pomocą narzędzi do nauki zdalnej pozwalających na 

potwierdzenie samodzielności pracy ucznia z wykorzystaniem platformy 

np.MOODLE/NUADU; 

c)online – z wykorzystaniem aplikacji  CLASSROME lub SKYPE. 
     7.   Pozostałe zasady i ustalenia reguluje Statut Szkoły. 

 

§10 

Zasady przeprowadzania egzaminu  zdalnie 

1. Termin przeprowadzania zdalnego egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub 

sprawdzającego obejmujący datę i godzinę egzaminu, jest uzgadniany z rodzicami ucznia za 

pośrednictwem środków komunikacji na odległość, na co najmniej dwa tygodnie przed 

przystąpieniem do egzaminu.  

2. Przeprowadzenie egzaminu  za pośrednictwem środków komunikacji na odległość jest 

możliwe pod warunkiem posiadania przez ucznia komputera z dostępem do Internetu, kamery 

internetowej, mikrofonu wbudowanego w komputer lub zewnętrznego oraz narzędzia do 

komunikacji online –Classroome lub Skype.  

§11 

Przebieg egzaminu  on-line. 

1. Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy i sprawdzający składa się z części ustnej i pisemnej. 

2. Część ustna egzaminy  trwa 30 minut, a część pisemna 60 minut. 

3. Część ustna egzaminu przeprowadzana jest za pomocą narzędzia do komunikacji on -line, o 

którym mowa w § 1 ust. 6c. Przed przystąpieniem do egzaminu nauczyciel, o którym mowa w 

ust. 4, pyta rodziców ucznia o zgodę na nagrywanie przebiegu egzaminu. Egzamin nie jest 

nagrywany w przypadku, gdy zgoda nie zostanie udzielona.  

4. Cześć ustna egzaminu jest przeprowadzana przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 

edukacyjne.  

5. Część pisemna polega na wypełnieniu przez ucznia kart egzaminacyjnych przesłanych na 

adres poczty elektronicznej udostępniony przez rodziców ucznia, przez nauczyciela, o którym 

mowa w ust. 4. Wypełnione przez ucznia karty należy w formie elektronicznej przesłać na 

adres szkoły (szkolajackow@poczta.fm) , z którego zostały uczniowi przesłane karty 

mailto:szkolajackow@poczta.fm


egzaminacyjne. Dopuszczalne jest również odesłanie skanów lub fotografii kart 

wydrukowanych i wypełnionych pisemnie przez ucznia.  

6. Rodzice ucznia są zobowiązani odesłać wypełnione karty egzaminacyjne w ciągu 60 minut 

od ich otrzymania drogą mailową.  

 

§ 12 

Protokół egzaminacyjny 

1. Z każdego rodzaju egzaminu  sporządza się protokół, zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

2. Do protokołu dołącza się pisemne prace (jej scan/wydruk) ucznia oraz zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia.  

3. Do protokołu dołącza się nagranie przebiegu części ustnej egzaminu klasyfikacyjnego, o ile 

rodzice wyrazili zgodę na nagrywanie, o której mowa w § 3 ust. 3.   

 

§ 13 

Sytuacje  braku u uczniów narzędzi informatycznych lub innych sytuacji 

1.W przypadku uczniów nie posiadających narzędzi informatycznych i dostępu do sieci, w sytuacjach 
    szczególnych egzamin przeprowadzony może być w formie zadań drukowanych i przesłanych  

    drogą pocztową lub może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich  

    środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad określonych w tym załączniku. 
2.W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia uczeń  

    informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając scan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres 

     mailowy. 

3.Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4.Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do protokołu z egzaminu. 

 

§ 14 

Warunki i sposób ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

 

1. Pierwszy etap edukacji – klasy I-III:  

1) Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia: 

 a) bieżącą aktywność ucznia z różnych obszarów edukacji w czasie nauczania stacjonarnego, 

b) bieżącą aktywność ucznia z różnych obszarów edukacji w czasie nauczania zdalnego. 

2. Drugi etap edukacji – klasy IV-VIII:  

1) Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu uwzględnia się: 

 a) oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej, 

 b) oceny bieżące uzyskane w nauczaniu zdalnym.  

3. I i II etap edukacji – ocena zachowania uwzględnia postawy i zachowanie uczniów w czasie 

nauczania stacjonarnego i zdalnego:  

1) Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny zachowania uwzględnia się:  



a) systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego, tj. obecność na 

zajęciach, stosowanie się do wykonywania zadań zleconych przez wychowawcę/ nauczyciela; 

b) samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela, nie jest dopuszczalne 

kopiowanie prac innych uczniów oraz gotowych rozwiązań z Internetu; 

c) aktywność na zajęciach, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, tj. dbałość o 

kulturę zachowania i słowa w kontaktach z nauczycielami i kolegami;  

d) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w Internecie i higieny pracy z komputerem/innymi 

urządzeniami; 

 e) godne i kulturalne zachowanie się poza szkołą,  

f) przestrzeganie regulaminów i zarządzeń związanych z obecną sytuacją pandemiczną.  

2) Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię pozostałych 

nauczycieli, kolegów z klasy oraz samoocenę ucznia, z tym, że:  

a) nauczyciel powinien stworzyć dogodne warunki do dokonywania przez uczniów 

samooceny zachowania; 

 b) opinia kolegów z klasy ogranicza się do uwzględnienia kultury w zdalnych kontaktach z 

kolegami. 

§ 15 

 

Warunki i sposób ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej w przypadku wniesienia 

zastrzeżeń do trybu ustalenia tej oceny 

1.W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania  

    oceny klasyfikacyjnej, zastrzeżeń co do trybu ustalenia tej oceny z zajęć edukacyjnych lub oceny  
     klasyfikacyjnej z zachowania rodzic i uczeń  mają prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w  

    formie elektronicznej zgłosić swoje zastrzeżenia. 

2.Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawione zgodnie z prawem – trybem ustalania oceny, a w 

    przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do przeprowadzenia w formie  
    zdalnej  sprawdzianu w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych. 

3.W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny  zachowania, powołana komisja ustala właściwą  

    ocenę klasyfikacyjną  zachowania. 
 

§ 16 

Ogólne zasady monitorowania wiedzy i umiejętności oraz zachowania ucznia 

1. W zakresie monitorowania postępów uczniów, weryfikacji ich wiedzy i postępów zastosowanie 

mają zasady oceniania wewnątrzszkolnego określone w Statucie Szkoły Podstawowej Fundacji 

„Elementarz” w Jackowie , z tym, że nauczyciele dokonują modyfikacji technik diagnozowania 

uwzględniając możliwości wynikające z kształcenia na odległość.  

2.Nauczyciel odpowiednio wcześnie informuje uczniów, które treści będą podlegały ocenie, w jaki 

sposób i kiedy nastąpi sprawdzenie wiedzy i umiejętności. 

 3.Nauczyciel uwzględnia wartość merytoryczną otrzymanych od uczniów zadań/materiałów, nie 

oceniając ich jakości pod względem opracowania technicznego/informatycznego.  

4.Nauczyciel bierze pod uwagę indywidualne możliwości ucznia, w tym jego specjalne potrzeby 

edukacyjne. 

5. Monitorowaniu i weryfikowaniu wiedzy i umiejętności podlegają formy aktywności wskazane 

przez nauczyciela i obowiązkowe do wykonania przez ucznia.  

6. Nauczyciel wymaga od uczniów wykonania określonych zadań/ prac do samodzielnego wykonania 
w domu i ich udokumentowania.  

7. Uczniowie podlegają ocenie za wywiązywanie się z obowiązków szkolnych wynikających z 

nauczania zdalnego.  



8. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie 

podlegało ocenie nie zawsze wyrażonej stopniem szkolnym. 

 9. Nauczyciel wg potrzeb przygotowuje na ustalonych nośnikach przekazu test sprawdzający, za który 
uczeń otrzymuje ocenę.  

10. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających jest umieszczana odpowiednio 

wcześniej w e-dzienniku wraz z datą i godziną rozpoczęcia oraz zakończenia pracy z testem.  
11. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającej wiedzę (kartkówka, sprawdzian, test, 

praca klasowa) jest zobowiązany do jego napisania w terminie dodatkowym, ustalonym przez 

nauczyciela.  

12. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są wpisywane na bieżąco w e-dzienniku . 
13. Nauczyciel systematycznie weryfikuje prace wykonywane przez uczniów, przekazuje informację 

zwrotną.  

14. W czasie pracy zdalnej nauczyciel monitoruje postawę i aktywność ucznia. Zachowania 
odnotowuje w postaci uwag w e-dziennika.  

15. Nauczyciel ustala z uczniem sposób potwierdzania uczestnictwa na zajęciach on-line. 

 
§ 17 

Informowanie o postępach w nauce i uzyskanych ocenach 
 

1.Uczniowie i rodzice za pomocą dostępu do e-dziennika na bieżąco śledzą oceny wpisywane przez 

nauczycieli.  

2.Nauczyciel jest zobowiązany opatrzeć ocenę kodem (np. PP – praca pisemna) i zamieścić jej opis  
oraz przekazać uczniowi indywidualną informację zwrotną zawierającą m.in. uzasadnienie oceny. 

 3.Uczniowie są zobowiązani na bieżąco poprawiać oceny po ustaleniu z nauczycielem formy i 

terminu. 
 

§ 18 

Warunki oceniania 

1. Nauczyciele podczas oceniania uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości edukacyjne 

uczniów oraz kompetencje posługiwania się przez ucznia technologia komputerową. 
 2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z 

ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i Internetu.  

3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze 
względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu lub ze względu na 

uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel umożliwia uczniowi wykonanie tych zadań w 

alternatywny sposób.  

4. Nauczyciel ogranicza liczbę prac wymagających korzystania przez ucznia z drukarki.  
5. Jeżeli uczeń/rodzic nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, 

otrzymuje przypomnienie o konieczności wywiązania się z obowiązku.  

6. Nauczyciel w pracy zdalnej może przeprowadzać kartkówki, testy, sprawdziany, prace klasowe ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.  

7. Nauczyciel, w przypadku trudności wysłania pracy przez ucznia, udziela mu instrukcji 

technicznych, w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych umożliwiających wysłanie zadania.  
8. Nauczyciel wskazuje dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie 

warunki ewentualnej poprawy.  

§ 19 

Postanowienia końcowe 

 

1. Powyższe zasady wynikające ze specyfiki zdalnego nauczania mają charakter otwarty i w miarę 
potrzeb mogą zostać zmodyfikowane.  

2. WZO w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły zostają wdrożone w sytuacji 

przejścia Szkoły na tryb nauki zdalnej.  



3. Obowiązkiem nauczycieli, uczniów i rodziców jest zapoznanie się z „Wewnątrzszkolnymi zasadami 

oceniania wynikającymi ze specyfiki zdalnego nauczania w roku szkolnym 2020/2021”. 

 

§ 20 

Zasady bezpiecznego korzystania z sieci w czasie zdalnej nauki 

1.Uczniowie  korzystający z narzędzie informatyczno – komputerowych zobowiązani są do: 

1)Korzystania z oprogramowania antywirusowego; 

2) Uważania  na e-maile otrzymane od nieznanych  osób; 
3) Nie otwieraj podejrzanych załączników i nie korzystaj z linków przesłanych przez obcą osobę ;               

4) Ostrożnie pobierać pliki z sieci; 

5) Unikania klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail; 
6) Nigdy nie podawać na swojej stronie adresu domowego, numeru telefonu, informacji o rodzicach, 

(itp. Bez zgody rodziców nie publikuj też na niej zdjęć swoich, rodziny ani nikogo innego, kto nie 

wyrazi na to zgody); 

7) Chronić swoje konta na serwisach społecznościowych ; 
8) Stosować trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr; 

9) Sprawdzać, czy strona, do której się logują, ma zabezpieczenie SSL; 

10) Pamiętać, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje. 
2.Zalecenia dla uczniów: 

o Rozmawiaj z rodzicami o Internecie. Informuj ich o wszystkich stronach, które Cię niepokoją. 

Pokazuj im również strony, które Cię interesują i które często odwiedzasz. 
o Nie bądź wulgarny, stosuj się do zasad ortografii i interpunkcji. 

o Nie wysyłaj tzw. łańcuszków szczęścia. 

o Nie wysyłaj e-maili do wielu osób jednocześnie z jawnymi adresami – stosuj kopię ukrytą. 

o Nie wysyłaj niepotrzebnych wiadomości SPAM. 
o Traktuj innych tak, jak chcesz, żeby oni traktowali Ciebie. 

o Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś jest wulgarna lub niepokojąca, nie odpowiadaj na nią.  

o Pokaż ją swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej. 
 

§ 21 

Zasady bezpiecznej i higienicznej  pracy zdalnej. 

1.Użytkownik komputera lub innego narzędzia informatycznego powinien przestrzegać zasad: 

1)przystępując do pracy zadbać o porządek na biurku, usunąć przedmioty, które mogą  

dekoncentrować (zabawki, niepotrzebne rzeczy), nie stawiać  na biurku nim jedzenia i picia; 
2)przed pracą przy komputerze umyć ręce, przetrzeć klawiaturę i myszkę(które są  siedliskiem 

wielu mikroorganizmów); 

3)postarać się o dostęp świeżego powietrza; 
4)dopasować krzesło i biurko  do  wzrostu, łokcie powinny  zgiąć pod kątem prostym; 

5)ekran monitora ustawić w odpowiedniej odległości( ok. 45 - 70 cm od oczu); 

6)zadbać o właściwe oświetlenie( ekran nie powinien odbijać światła,  jego źródło nie 

powinno  znajdować się za plecami); 
7)zapewnić  częste przerwy w pracy z komputerem, pozwalające  zrelaksować się 

i umożliwiające  odpoczynek mięśniom szyi, barku, nadgarstków i dłoni; 

8)co jakiś czas wykonywać krótką gimnastykę, brać głęboki oddech; 
9)dbać o  oczy – od czasu do czasu spoglądać w inne niż monitor miejsca – dalsze i bliższe, 

często mrugać w celu  zapobieganiu  przesuszaniu rogówki oka; 

10)urządzenie mobilne (smartfon, tablet) trzymać na wysokości oczu, nie pochylając  karku; 
11)nie spędzać przy komputerze zbyt wiele czasu – zapoznając  się z materiałem lekcji a 

następnie pracując już bez korzystania z komputera; 

12)nie panikować w przypadku niepowodzeń w pracy z komputerem. 

 



 § 22 

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2.Uchyla się Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 26października 2020r. 

 

Dyrektor szkoły –Danuta Kulińska 

 

 





Materiały rekomendowane przez MEN -lista materiałów edukacyjnych MEN na czas 

zdalnej nauki-Załącznik nr 3 do procedur w czasie zdalnego nauczania. 

 

Polecane przez MEN platformy, strony i serwisy internetowe: 
1. epodreczniki.pl 

2. Portal wiedzy dla nauczycieli 

3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych 

4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” 

5. Portal lektury.gov.pl 

6. Strona Centrum Nauki Kopernik 

7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek 

historia 

8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning 

9. Serwis Ninateka 

10. Serwis Muzykoteka Szkolna 

11. Biblioteka Cyfrowa Polona 

12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji 

13. Serwis Telewizji Polskiej 

14. Serwis Polskie Radio Dzieciom 

 

Epodreczniki.pl 

https://epodreczniki.pl/  

Portal Scholaris 

http://www.scholaris.pl/  

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” 

http://wlaczpolske.pl  

Portal lektury.gov.pl 

https://lektury.gov.pl/ 

Portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej 

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1   

Strona Krajowego Biura programu eTwinning 

https://etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje 

Serwis Ninateka 

https://ninateka.pl/edu 

Serwis Muzykoteka Szkolna 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/ 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju  Edukacji 

www.bc.ore.edu.pl  

Biblioteka Cyfrowa Polona 

www.polona.pl  

Serwis Telewizji Polskiej 

https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-  

Serwis Polskie Radio Dzieciom 

www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom  

 

 

https://epodreczniki.pl/
http://www.scholaris.pl/
https://www.cke.gov.pl/
http://wlaczpolske.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://esero.kopernik.org.pl/
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1
https://przystanekhistoria.pl/
https://przystanekhistoria.pl/
https://etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje/
https://ninateka.pl/edu
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://www.polona.pl/
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra
https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%2520-
http://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
https://epodreczniki.pl/
http://www.scholaris.pl/
http://wlaczpolske.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1
https://etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje
https://ninateka.pl/edu
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://www.polona.pl/
https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%2520-
http://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom


Materiały rekomendowane przez nauczycieli Szkoły Podstawowej Fundacji 

„Elementarz” w Jackowie -lista materiałów edukacyjnych na czas zdalnej nauki- 

 

Załącznik nr 4 do procedur w czasie zdalnego nauczania. 

 

Polecane przez nauczycieli  platformy, strony i serwisy internetowe: 

 

1.Multibooki, e-podręczniki wydawnictw –GWO, NOWA ERA, MAXIMAL; 

2.Multiteka NOWA ERA; 

3.Szlone Liczby; 

4.GeoGebra; 

5.Khan Academy; 

6.Genially; 

7.Fizyka od podstaw; 

8.Meridian Prime; 

9.Nearpod; 

10.e-Wychowanie Fizyczne; 

11.Quizizz; 

12.Squla; 

 

Materiały na platformie  e-podrecznik  oraz youtoobe. 


