
 Zasady organizacji kształcenia na odległość, w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

w Szkole Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin 

 kwiecień 2020 

 
Nasza wspólnota, wraz ze społecznościami wszystkich innych szkół w Polsce, weszła 
w nowy, trudny czas. Chcemy, aby nasze kontakty, relacje oraz praca nadal opierały 
się na zasadzie życzliwości i współpracy.  

Niniejszy dokument opisuje podstawowe ustalenia dotyczące działań szkoły w czasie 
kwarantanny. Mogą się one zmieniać, w zależności od sytuacji w kraju czy w naszym 
środowisku. O zmianach będziemy za każdym razem informować. 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość uwzględniające 
możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.  

2. Praca opiera się na kontakcie uczniów i ich rodziców z wychowawcami, 
nauczycielami przedmiotowymi, psychologami i pedagogiem szkolnym przede 
wszystkim poprzez Internet. 

3. Podstawowym kanałem komunikacji z rodzicami pozostaje poczta 
elektroniczna (gmail) i dziennik elektroniczny (klasy 0-3 nie korzystają z 
dziennika). 

4. Do kształcenia zdalnego i komunikacji z uczniami wykorzystujemy platformę 
Google Classroom. 

5. Platforma Google Classroom należy do kategorii tzw. platform zdalnego 
nauczania, jest platformą prostą w użyciu i obsłudze po stronie uczniów i 
nauczycieli oraz oferuje efektywne i nowoczesne narzędzia współpracy. 

 

II. PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI NAUKI NA ODLEGŁOŚĆ 

Podstawowe zasady organizowania pracy zdalnej to:  

 uczestniczenie w lekcjach prowadzonych on-line poprzez platformę Google 
Classroom, zgodnie z podanym planem lekcji, 

 wykonywanie prac domowych i przesyłanie ich poprzez platformę Google 
Classroom, 



 możliwość kontaktu z nauczycielem podczas konsultacji (Meet),  

 w klasach 0-3 przekazywanie zadań do samodzielnego wykonania w domu 
przez ucznia.        

       

1. Na czas zdalnego nauczania przygotowany został plan lekcji, który zakłada, że 
zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku w klasach 1-8, natomiast w 
klasie ”0” we wtorek, środę i czwartek. Wszystkie lekcje według planu w 
klasach 4-8 odbywać się będą w trybie on-line. 

2. W klasach 0-3 uczniowie będą mieli dwie lekcje on-line dziennie, w tym jedną 
lekcję z edukacji wczesnoszkolnej oraz jedną z takich przedmiotów, jak: język 
angielski, religia, muzyka. Lekcje dla każdego oddziału wpisywane są według 
planu do kalendarza Google. 

3. Większość konsultacji, przeprowadzanych również on-line, odbywa się w 
piątki. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel wyznacza termin konsultacji w 
innym dniu. 

4. Przedmioty umieszczone w planie lekcji od poniedziałku do czwartku są 
zajęciami obowiązkowymi, a wykonywane w tym czasie zadania podlegają 
ocenianiu zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Wyjątek 
stanowią zajęcia z plastyki, techniki, muzyki i wychowania fizycznego, na 
których obecność nie jest obowiązkowa (treści, metody nauczania oraz 
sposób oceniania stosowane przez nauczycieli tych przedmiotów zostaną 
dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów). 

5. W klasach 0-3 obecność uczniów na zajęciach z muzyki jest nieobowiązkowa, 
natomiast ze względów bezpieczeństwa zajęcia wychowania fizycznego nie 
będą się odbywać. 

6. W ramach zajęć świetlicowych w klasach 0-3 wychowawcy świetlicy 
spotykają się on-line z uczniami w ustalony dzień w godzinach 
popołudniowych raz w tygodniu. 

7. W klasach 0-3 na konsultację mogą umówić się rodzice, tak jak na dzień 
otwarty. Rodzic wpisuje w kalendarzu spotkanie i wysyła do nauczyciela 
maila. Jeśli nauczyciel ma już zaplanowaną w tym czasie rozmowę, 
kontaktuje się z rodzicem i proponuje inną godzinę. Rodzic może też w 
kalendarzu podczas umawiania spotkania sprawdzić dostępność nauczyciela 
(opcja – sprawdź dostępność gościa). 

8. Pracę domową w klasach 4-8 nauczyciel zapisuje przez platformę Google 
Classroom po lekcji. 



9. Zadania będą konstruowane w ten sposób, żeby uczniowie mogli je 
zrealizować w większości samodzielnie. Nauczyciele starają się dostosować 
pracę domową do potrzeb uczniów. Część zadanych ćwiczeń ma charakter 
obowiązkowy, część będzie oznaczona „dla chętnych”. 

10. W celu utrzymania uwagi uczniów, wzmacniania relacji pomiędzy nauczycie-
lami i uczniami oraz pomiędzy samymi uczniami, kamery powinny być w 
czasie lekcji włączone. Indywidualne problemy techniczne występujące po 
stronie ucznia, związane z połączeniem on-line, powinny być zgłoszone drogą 
mailową przez rodziców nauczycielowi prowadzącemu lekcję.  

 

III. ZASADY OCENIANIA W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ I PROWADZENIA 
ZDALNEGO NAUCZANIA 

Ze względu na szczególne okoliczności, w jakich znalazły się rodziny uczniów, 
tymczasowo zostają zmienione zasady pracy szkoły i oceniania uczniów. 

1.  Nauczyciele SPR3 będą zamieszczać zadania do zrobienia przez uczniów, 
realizujące przedmiotową podstawę programową, w zakładce ZADANIA 
poprzez platformę Google Classroom. 

2.  Dziennik elektroniczny Vulcan jest miejscem monitorowania postępów 
uczniów. 

3.  Wszyscy uczniowie są zobowiązani do systematycznego uczestnictwa w 
lekcjach online, odrabiania zadanych prac domowych oraz uzupełniania lekcji 
otrzymanych od nauczyciela i realizacji wskazanego materiału. Nie wszystkie 
zadania muszą być sprawdzane i oceniane.  

4.  Zadania i prace podlegające ocenie (szczegółowo wskazane przez 
nauczyciela) uczniowie odsyłają nauczycielom poprzez platformę Google 
Classroom w postaci pliku tekstowego, zdjęcia, skanu lub prezentacji (będzie 
to określone przez nauczyciela). 

Ocenie podlegać będzie także zaangażowanie i systematyczność pracy. 

5.  Uczeń w razie wątpliwości, problemów ze zrozumieniem treści może prosić 
nauczyciela o wyjaśnienie, zgłaszając się do nauczyciela na konsultacje 
zaplanowane w piątki.  

6. Ocenianie prac z przedmiotów: muzyka, plastyka, technika i wychowanie 
fizyczne – z tych przedmiotów oceny końcoworoczne zostaną wystawione na 
podstawie: ocen za pierwszy semestr, ocen uzyskanych w trakcie drugiego 
semestru przed kwarantanną oraz ocen za wykonanie prac dodatkowych (o 
sposobie i terminie wykonania prac dodatkowych uczniowie zostaną 
poinformowani przez nauczyciela prowadzącego). 



7. Kryteria oceny zachowania zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie 
Oceniania uwzględniają w szczególności: 

 wypełnianie obowiązków takich, jak: 

o aktywny udział w zajęciach (niepisanie w czasie lekcji wiadomości, 
które nie mają związku z zajęciami, uważne śledzenie zajęć, 
niewyłączanie kamery podczas lekcji z wyłączeniem sytuacji pkt II. 10) 

o terminowe wykonywanie zadanych prac, 

 szacunek do innych osób, kultura osobista, kultura języka,  

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych (bezpieczeństwo 
w sieci, cyberprzemoc). 

8. Jeśli uczeń nie nawiązał kontaktu z nauczycielem przedmiotu (np. nie odbiera 
wiadomości, nie odsyła wykonanych zadań), nauczyciel informuje o tym 
wychowawców, którzy mailowo lub telefonicznie starają się wyjaśnić przyczynę 
problemu. Każda taka sytuacja będzie analizowana indywidualnie i z 
życzliwością. 

 

IV. SPRAWY RÓŻNE 

1. Uczniowie nie mogą nagrywać zajęć bez zgody nauczyciela. 

2. W razie nieobecności nauczyciela, np. z powodu choroby, informacja o 
zawieszeniu pracy zdalnej zostanie przekazana uczniom i rodzicom poprzez 
dziennik i poprzez platformę Google Classroom. 
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