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ORGANIZACJA NAUKI ZDALNEJ 

w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem 

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW    

na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20.03.2020 r. 

Nauka zdalna ma na celu realizację podstawy programowej oraz stworzenie Wam 

warunków, abyście nie wypadali z rytmu pracy. Traktujmy naszą pracę zdalną jako wsparcie 

Waszych rodziców, którzy muszą wyjść z domu, aby zapewnić funkcjonowanie naszej 

społeczności (służby medyczne, porządkowe, sanitarne, komunalne, handel i usługi)       

Sposób komunikacji   

Wybieramy następujące kanały komunikacji z Wami.   

1. Dziennik elektroniczny – kontakt poprzez Opiekuna, komunikujemy się poprzez funkcje 

wiadomości (wysyłanie i odbieranie), zakładkę „zadania domowe” i „uwagi”, istnieje 

możliwość dodania funkcji przesyłania plików poprzez stworzenie konta na OneDrive.  

2.  Stronę internetową szkoły – bieżące informacje o interesujących stronach, możliwość 

przesyłania przez nauczycieli plików i ułatwiony dostęp do materiałów przez każdego 

ucznia z poziomu przeglądarki internetowej. 

3.  Mailingu do rodziców - przesyłanie plików jako załączniki, której to funkcji nie posiada 

Uonet+, nauczyciele udostępniają swoje konto dla rodziców i uczniów. 

4.   Komunikatory internetowe  np. Messenger w którym istnieje możliwość tworzenia 

zamkniętych grup , przesyłania plików tekstowych, graficznych, multimedialnych  od 

uczniów i rodziców dzieci przedszkolnych. 

5. Przesyłanie większych plików (powyżej 25 MB), np. prezentacji można dokonać za 

pomocą programu WeTransfer 
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Przebieg nauczania. 

1. Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

2. Nauczyciel w każdym dniu zgodnie z planem zajęć za pomocą dziennika 

elektronicznego odnotowuje temat lekcji dla każdej klasy, oraz frekwencję 

3.  Nauczyciel w e-dzienniku, e-mailu, na platformie lub grupie społecznościowej podaje 

np.: 

- temat lekcji, 

- punkty notatki, 

- numery stron z podręcznika/zeszytu ćwiczeń, 

- linki do stron internetowych bądź linki do zadań/ćwiczeń on-line, 

- zadania do wykonania wraz z podaniem terminu ich wykonania 

4. Uczeń ma obowiązek zapisywać lekcje w zeszycie przedmiotowym lub gromadzić 

przesłane przez nauczycieli notatki zgodnie z wytycznymi od nauczyciela danego 

przedmiotu. 

5. Nauczyciel wykorzystuje terminarz w e-dzienniku do planowania zadań domowych o 

dłuższym terminie realizacji oraz prac pisemnych (wypracowań, kartkówek, 

sprawdzianów itp.). 

6. Zasady ustalania frekwencji: 

- obecność uczniów odnotowywana jest symbolem „NZ” (nauczanie zdalne); 

- uczestnictwo w „zajęciach na żywo” (wideokonferencje i komunikatory) odnotowywane   

jest według listy uczniów w nich uczestniczących. 

Korzystamy z szerokich możliwości jakie daje Internet. 

1. Zestawienie linków do polecanych stron internetowych znajduje się na szkolnej stronie 

www w zakładce „Nauczania zdalne”  

2.   Wykaz źródeł, z których korzystamy podczas realizacji kształcenia na odległość jest 

otwarty i będzie uzupełniany.  

Czas pracy nauczyciele i ucznia  

1. Nauczyciele realizują zajęcia na odległość w ramach obowiązującego ich dotychczas 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

Możliwości psychofizyczne i Wasze bezpieczeństwo są dla nas ważne. 



Możliwości psychofizyczne 

1. Czas zajęć organizowanych dla ucznia polegających na wykonywaniu zadań, ćwiczeń 

nie powinien przekraczać: 

a. Dla dzieci przedszkolnych –    2 godziny dziennie (wskazane dzielenie aktywności na 

krótsze etapy czasowe)  

b. Dla uczniów klas I-III –           3 godziny dziennie (wskazane dzielenie aktywności na 

krótsze etapy czasowe)  

c. Dla uczniów klas IV-VI -         4,5 godzin dziennie 

d. Dla uczniów klas VII-VIII -      do 5 godzin dziennie 

2.  Bezpośrednią kontrolę nad ilością zadawanego przez nauczycieli materiału sprawuje 

Wasz wychowawca.   

3. Nauczyciele powinni zróżnicować zajęcia poprzez sugerowanie Wam ciekawych linków 

do stron edukacyjnych dotyczących nauczanego przedmiotu, ale i wykorzystywanie 

posiadanych przez Was podręczników i ćwiczeń. 

4.  Wiemy, że - poza uczestnictwem w zdalnym nauczaniu - codziennie spędzajcie przed 

ekranem komputera, telefonu i telewizora zbyt dużo czasu. 

   Bądźcie bezpieczni w Internecie    

      W celu zapewnienia Waszego bezpieczeństwa w sieci:    

1. Przypominam o konieczności instalacji na komputerach domowych programu 

antywirusowego. 

2. Przypominam o konieczności zapoznania się na stronie szkoły z linkiem 

http://www.sp9zakopane.pl/cyberprzemoc.html   

3.   Nie otwierajcie załączników z poczty zawierających takie rozszerzania jak: Programy. 

EXE.PIF. PODANIE. URZĄDZENIE.MSI.MSP.COM.SCR .HTA .CPL .MSC. SŁOIK  . 

Skrypty. NIETOPERZ .CMD .VB, .VBS .VBE .JS  .JSE  .WS, .WSF  .WSC, .WSH  

..PS1, .PS1XML, .PS2, .PS2XML, .PSC1, .PSC2  

.MSH, .MSH1, .MSH2, .MSHXML, .MSH1XML, .MSH2XML  Skróty.SCF  .LNK  .INF  

Inny.REG . Makra biurowe.DOC, .XLS, .PPT  

.DOCM, .DOTM, .XLSM, .XLTM, .XLAM, .PPTM, .POTM, .PPAM, .PPSM, .SLDM       

http://www.sp9zakopane.pl/cyberprzemoc.html


 

Ocenianie Waszej pracy   

Chcielibyśmy, aby każdy z Was w sytuacji zdalnego nauczania pracował samodzielnie,ale 

różnie to w domu może być.    

Ocenianie pracy ucznia 

1. Ocenianie pracy ucznia - wystawianie ocen bieżących i informowanie o nich uczniów 

oraz ich rodziców będzie dokonywane za pośrednictwem: 

a. dziennika elektronicznego  

b. strony internetowej szkoły  

c. mailingu do rodziców 

d. komunikatorów internetowych 

2. Nauczyciele w celu sprawnej komunikacji udostępniają swoje konto dla rodziców                  

i uczniów, ewentualnie tworzą nowe konto pocztowe na okoliczność pracy zdalnej. 

3.   Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia obecną sytuację ucznia, jego wkład włożony 

w wykonanie danego zadania oraz systematyczność pracy. 

4. Nauczyciel po powrocie do szkoły może sprawdzić zeszyt przedmiotowy ze 

zrealizowanych lekcji na odległość. 

5. Zgodnie z Regulaminem korzystania z dziennika elektronicznego Opiekunowie są 

zobowiązani do codziennego obowiązkowego sprawdzania wiadomości w e-

dzienniku. 

6. Uczniowie mogą być zobligowani przez nauczyciela do przekazywania zdjęć/skanów   

wykonanych prac. Pliki te należy wykonywać za pomocą skanera, a w przypadku 

jego braku telefonem komórkowym. 

7.    Wiedza ucznia oraz postępy w nauce będą monitorowane, sprawdzane i oceniane 

na podstawie: 

a. korespondencji prowadzonej z nauczycielem przez e-dziennik, 

b. przesyłanych wytworów pracy ucznia – aktywność dotyczy wszystkich 
przedmiotów: kart pracy, plików tekstowych w formacie word, pdf, jpg, plików 
multimedialnych, prezentacji,  

c. analizy aktywności ucznia na platformie edukacyjnej (ilość wykonywanych zadań, 
wyniki testów), 


