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ZASADY OGÓLNE:



I.

Rodzic zobowiązany jest wyposażyć dziecko w niezbędne do zdalnej pracy narzędzia,
w tym dostęp do Internetu.
W sytuacjach szczególnych szkoła zapewnia uczniowi dostęp do laptopa, na zasadzie
użyczenia. Szkoła umożliwia również dostęp do materiałów drukowanych.
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
( OD 09. 11. 2020 ROKU DO ODWOŁANIA )

W przypadku przejścia na tryb nauczania hybrydowego lub zdalnego nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej prowadzić będą zajęcia lekcyjne przy użyciu narzędzia MEET,
zakładając każdemu uczniowi konto w CLASSROOM. Lekcje on – line mogą być również
nagrywane na bieżąco i udostępniane w strumieniu, co umożliwi ich odtwarzanie w każdej
dowolnej chwili po odbytej „ na żywo” lekcji. W sytuacjach szczególnych możliwy będzie
także kontakt przez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną i telefonicznie.
Zajęcia odbywać się będą według obowiązującego dotychczas planu lekcji, jednak każda
jednostka lekcyjna realizowana będzie w systemie 30 minut zdalnej pracy nauczyciela
z uczniem oraz 15 minut pracy własnej ucznia, przeznaczonych na indywidualne
wskazówki i wykonanie zadań utrwalających omówione treści.
Ze względu na specyfikę pracy z dziećmi młodszymi, ich umiejętności oraz pracę
zawodową ich rodziców bezpośredni udział w zajęciach czy zapoznanie się z bieżącymi
treściami o późniejszej godzinie (np. przy pomocy nagrania) traktowane będzie jako
obecność dziecka na lekcji i odnotowywane w e – dzienniku następnego dnia do godziny
10:00.
1. Uczeń wspólnie z rodzicami zobowiązani są regularnie sprawdzać wiadomości przesyłane
systematycznie, codziennie przez nauczyciela.
2. Uczeń zapoznaje się ze wszystkimi bieżącymi materiałami przesyłanymi przez nauczyciela.
3. Testy, gry i zadania sprawdzające wiedzę uczeń rozwiązuje samodzielnie.
4. Nauczyciel wyznacza, które zadania należy sfotografować, nagrać, wykonać online na
komputerze lub telefonie.
5. Zadane prace przesyłane są przez rodziców za pomocą e-dziennika i sposobu uzgodnionego
z nauczycielem.
6. Uczeń przechowuje swoje prace do czasu powrotu do szkoły. Uczniowie tworzą
„dokumentację” swojej pracy w domu. W teczkach gromadzą swoje prace artystyczne,
literackie, matematyczne itp.
7. Ocenianiu będzie podlegać również zachowanie uczniów w szczególności w obszarze
„wywiązywanie się z obowiązków”. Pod uwagę będą brane, m.in. zaangażowanie,
systematyczność w pracy i terminowość odsyłania prac oraz wkład pracy ucznia,
z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka.
8. Wykonane prace domowe zostają odesłane nauczycielowi w wyznaczonym terminie.
9. Osiągnięcia ucznia oceniane będą na podstawie wykonanych przez ucznia prac,
które wskazał mu nauczyciel i opatrzył komentarzem: „Praca podlegająca ocenie - należy
odesłać do nauczyciela”. Ocenie mogą podlegać też inne prace przesłane przez ucznia.
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10.Informacje na temat swoich osiągnięć bądź trudności w nauce uczeń otrzymuje
w zrozumiałej dla niego formie, tzn. komentarza słownego wskazującego poziom jego
umiejętności oraz wskazówek do dalszej pracy (w formie pisemnej lub ustnej).
II.

PRACA W KLASACH IV – VIII
1. Problemy z Internetem lub inne, które uniemożliwiają uczniowi uczestniczenie w
zajęciach on-line zgłasza rodzic lub prawny opiekun ucznia, tego samego dnia,
wpisem w e-dzienniku. W przypadku problemu z dostępem do e-dziennika,
informacja przekazana jest wychowawcy, danego dnia, który wysyła wiadomość do
n-li przez e-dziennik.
2.Uczeń odnotowuje swoją obecność w zajęciach w sposób ustalony przez
nauczyciela przedmiotu.
3. Obecność ucznia jedynie na początku zajęć i zweryfikowany przez nauczyciela
brak aktywności podczas lekcji ( np. nie udzielanie odpowiedzi na pytania
nauczyciela) traktowane będzie jako nieobecność na zajęciach.
4. Każdy uczeń i nauczyciel pracuje na Classroomie.
5. Nauczyciel jest do dyspozycji rodzica i ucznia od godz.8.00 do godz.16.00.
B. OCENIANIE:


PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE
I MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE:
Formy aktywności

Aktywność na lekcji ( jej brak)
Zadania domowe
Kartkówka
odpowiedź ustna (przed kamerką)

Waga
oceny

Kolor zapisu
w dzienniku
1

czarny

2

zielony

1. Obowiązuje skala procentowa przeliczana na oceny wg dotychczasowych
kryteriów.
2. Zadania z lekcji i prace domowe:
a. kartkówki - pisane podczas lekcji w określonym czasie; jeżeli uczeń nie
odda pracy podczas trwania lekcji, to będzie zobowiązany napisać
kartkówkę innej treści w określonym przez n-la terminie,
b. praca podczas lekcji- nauczyciel ma prawo wywoływać ucznia do
odpowiedzi podczas trwania lekcji,
c. w czasie zdalnego lub hybrydowego nauczania dopuszcza się kartkówki nie
częściej niż 1 raz na 2 tygodnie.
3. Zadania realizowane w trakcie lekcji on-line muszą trafić do nauczyciela
przedmiotu w ustalonym przez niego czasie i terminie, w określonej formie
(np. do podanej godziny, danego dnia)
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4. Nauczyciel określa termin i formę wykonania pracy domowej .
5. Nie oddanie pracy domowej w drugim terminie, wyznaczonym przez
nauczyciela, skutkuje oceną niedostateczną.
6. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach on-line, uczeń zobowiązany
jest zapoznać się z materiałem i zadaniami z lekcji umieszczonymi przez
nauczyciela na Classroomie, wykonać je i przesłać według podanych przez
nauczyciela instrukcji.


WYCHOWANIE FIZYCZNE:

1. Zajęcia on-line prowadzone będą metodą łączenia teorii z praktyką.
2. Oprócz ćwiczeń usprawniających i podtrzymujących sprawność fizyczną
uczniowie będą wykonywali prace pisemne np. z edukacji zdrowotnej, zasad
gier zespołowych oraz z podstawowej wiedzy na temat budowy
i funkcjonowania organizmu człowieka.
3. Zadania pisemne przekazywane będą nauczycielowi drogą elektroniczną
przez Gmail, Classroom, MMS.
4. Na przesłanie prac pisemnych uczeń będzie miała 14 dni.
5. Czas przesyłanie prac pisemnych dla klas sportowych to 7 dni ( ze względu
na większą ilość godzin wychowania fizycznego ).
6. Przesłane prace podlegać będą ocenie wagi 1.
7. Oceniana będzie również aktywność na podstawie logowania obecności oraz
zaangażowania ucznia na lekcji . Ocena wagi 2 wystawiana będzie raz na
dwa tygodnie.


PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE :
1. Obowiązuje
skala
procentowa
przeliczana
na
oceny
wg dotychczasowych kryteriów.
2. Zadania z lekcji i prace domowe:
a. praca podczas lekcji- nauczyciel ma prawo wywoływać ucznia do
odpowiedzi podczas trwania lekcji,
b. zadania realizowane w trakcie lekcji on-line muszą trafić do nauczyciela
przedmiotu w ustalonym przez niego czasie i terminie, w określonej
formie (np. do podanej godziny, danego dnia)
c. nauczyciel określa termin i formę wykonania pracy domowej .
d. nie oddanie pracy domowej w drugim terminie, wyznaczonym przez
nauczyciela, skutkuje oceną niedostateczną.
e. w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach on-line, uczeń
zobowiązany jest zapoznać się z materiałem i zadaniami z lekcji
umieszczonymi przez nauczyciela na Classroomie, wykonać je i przesłać
według podanych przez nauczyciela instrukcji.
3. Ocenianie:
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a. promowanie aktywności, systematyczności i zaangażowania ucznia
na lekcji wg zasad określonych w Statucie - plusy, oceny cząstkowe,
stosowana waga 2,
b. aktywność, kreatywność pozalekcyjna, dodatkowe prace – ocena
z wagą 3,
c.prace domowe – waga 1.

CZAS TRWANIA LEKCJI
DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII
W TRAKCIE ZDALNEGO NAUCZANIA
( każda lekcja on – line trwa 40 minut )
1. 8:00 – 8:40
2. 8:55 – 9:35
3. 9:50 – 10:30
4. 10:45 – 11:25
5. 11:50 – 12:30
6. 12:50 – 13:30
7. 13:45 – 14:25
8. 14:35 – 15:15
9. 15:25 – 16:05
CZAS TRWANIA LEKCJI
DLA UCZNIÓW KLAS I – III
W TRAKCIE ZDALNEGO NAUCZANIA
( każda lekcja on-line trwa 30 minut )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8:00 – 8:30
8:55 – 9:25
9:50 – 10:20
10:45 – 11:15
11:50 – 12:20
12:50 – 13:20
13:45 – 14:15

