
Organizacja nauczania zdalnego 

1. Uczniowie pracują według planu pracy przesłanego przez wychowawców klas. 
2. Uczniowie otrzymują materiały według ustalonego planu, kontaktują się  

z nauczycielami. 
3. Koordynatorem współpracy nauczycieli przedmiotu z uczniami lub rodzicami jest 

wychowawca. 
4. Uczniowie w miarę możliwości na bieżąco realizują zadania zaplanowane na dany 

dzień w dogodnym dla siebie czasie. W przypadku zajęć on-line nauczyciel informuje 

uczniów i rodziców młodszych dzieci przynajmniej na 2 dni wcześniej i ustala 

dogodny termin. 
5. Uczniowie, którzy nie będą mieli możliwości uczestniczenia w zajęciach on-line 

otrzymają omawiany materiał w inny sposób. 
6. Nauczyciele w czasie nauczania zdalnego mają możliwość modyfikowania programu 

nauczania zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów oraz indywidualnego 

doboru treści, form, metod pracy. Modyfikowane przez nauczycieli treści muszą być 

zgodne z realizacją podstawy programowej. 
7. Nauczyciel zobowiązany jest jasno określić, które zadania podlegają ocenie oraz 

termin ich wykonania, formę sprawdzania i odesłania nauczycielowi. Ocenianie 

uczniów będzie odbywać się z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na 

odległość dostępnych dla każdego z uwzględnieniem indywidualnych możliwości  

i potrzeb edukacyjnych ucznia.  
8. Uczeń w czasie pracy zdalnej i połączeń on-line, powinien przestrzegać zasad kultury 

języka, zasad savoir-vivre. 
9. W przypadku choroby dziecka, rodzic jak najszybciej powinien poinformować 

wychowawcę klasy o niezdolności dziecka do nauki. 
10. W celu wyjaśnienia niezrozumiałych zagadnień uczeń będzie mógł komunikować się 

z nauczycielem. Nauczyciele pełnią dyżury konsultacyjne od poniedziałku do piątku  

w godzinach 11-13 oraz w miarę potrzeb w godzinach popołudniowych. 
11. Pedagog szkolny służy pomocą pedagogiczno –psychologiczną rodzicom i uczniom. 

Jest do dyspozycji od poniedziałku do piątku (w godzinach dotychczasowej swojej 

pracy) odpisując na wiadomości w dzienniku elektronicznym i poprzez pocztę 

służbową. 
12. Nauczyciele świetlicy współpracują z nauczycielami nauczania zintegrowanego (kl. 

1-3) w przygotowaniu materiałów edukacyjnych.  
13. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z nauczycielami przedmiotów 

w przygotowaniu materiałów edukacyjnych w celu realizacji podstawy programowej 

i rozwijaniu zainteresowań uczniów. Udostępnia dodatkowe materiały uczniom. 
14.  W trakcie pracy, w oparciu o nowe doświadczenia, dostrzeżone problemy oraz 

sugestie Nauczycieli, Rodziców i Uczniów organizacja nauczania zdalnego może 

ulegać modyfikacji. 


