
ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘŻANACH 

Drodzy Uczniowie i Rodzice! 

Na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej od dnia 25 marca 

2020 r. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach prowadzi kształcenie na odle-

głość. 

Zasady organizacji i realizacji zadań szkoły 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczy-

ciele są zobowiązanymi  do kontynuowania realizacji podstawy programowej.  

2.  Nauczyciele będą systematycznie prowadzić zajęcia z uczniami, przygotowując materiały 

edukacyjne na odległość, wykorzystując dziennik elektroniczny, portal Facebook Szkoły 

Podstawowej w Łężanach, pocztę elektroniczną, komunikatory internetowe/telefoniczne 

(np. Messenger), platformy edukacyjne, komunikację telefoniczną (w tym sms i mms), 

grupy społecznościowe, pocztę tradycyjną.  

3. Lekcje odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Nauczyciele mają moż-

liwość modyfikowania programów nauczania. 

4. Każdy z nauczycieli naszej szkoły ustala sposoby kontaktu z rodzicami i uczniami, spo-

soby i termin przekazywania zadań do nauki zdalnej oraz sposoby rozliczania uczniów, 

w tym także terminy realizacji zadań oraz sposób konsultacji. 

5. Nauczyciel, by przeprowadzić zdalną lekcję, wysyła wszelkie możliwe instrukcje po-

trzebne do zrealizowania tematu. W razie wątpliwości jest zobowiązany  udzielić wyja-

śnień uczniom i ich rodzicom indywidualnie – telefonicznie lub w formie elektronicznej. 

6. Materiały niezbędne do realizacji tematu lekcji nauczyciele udostępniają w dni robocze 

w godzinach od 8:00 do 14:00. 

7. Uczeń ma obowiązek zapoznania się z materiałami i wykonywania wszystkich poleceń 

nauczyciela. 

8. Prosimy o zgłaszanie nauczycielom – w formie elektronicznej lub telefonicznie – proble-

mów związanych z dostępem do przekazywanych przez nauczycieli materiałów. Jesteśmy 

otwarci na spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu zdalnego nau-

czania.   

Wewnątrzszkolne zasady oceniania uczniów podczas czasowego ograniczenia  

funkcjonowania szkoły  

 



1. Nauczyciele na bieżąco będą informować o sposobach i warunkach oceniania uczniów. 

Doceniana będzie przede wszystkim sumienność i obowiązkowość.  Ocenie podlega ak-

tywność uczniów wykazana podczas lekcji na odległość oraz wywiązywanie się z wyzna-

czonych zadań. 

2. W klasach I-III formy oceniania i sprawdzania wiedzy i umiejętności ustalają nauczyciele. 

3. Zasady oceniania uczniów w klasach V-VIII 

Formy aktywności Kod zapisu  

w dzienniku 

 

Waga  

uzyskanej oceny 

Aktywność i zaangażowanie ucznia  

w wykonywanie zdalnej pracy ucznia 

A 2-3 

Przygotowanie do lekcji PL 1 

Dłuższe zadanie domowe ZDZ 2 

Zadanie domowe Z 1 

Prace autorskie, zadania dodatkowe ZD 1-2 

Wypracowania klasowe, sprawdziany  S 2-3 

Krótkie sprawdziany pisemne – kart-

kówki 

K 1-2 

Recytacja R 2 

Śpiew O 1-2 

 

4. Nauczyciel wybiera, które formy oceniana będzie stosował, biorąc pod uwagę specyfikę 

prowadzonych zajęć, a także indywidualne potrzeby i możliwości uczniów. 

5. Nauczyciel podejmuje decyzję, która praca ucznia będzie oceniana. 

6. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach uczniów w nauce, a także o uzy-

skanych  ocenach poprzez dziennik elektroniczny. 

 

 


