
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6 

dyrektora Szkoły Podstawowej 273 

 

Zasady dotyczące kształcenia na odległość  

w Szkole Podstawowej nr 273 Szkole Filialnej w Warszawie 

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania 

 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły wprowadza się formę 

kształcenia na odległość.   

2. Główną platformą komunikacyjną w Szkole jest dziennik Vulcan oraz platforma G Suite. 

3. W Vulcanie swoje konta mają nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. 

a) nauczyciele klas I- VIII przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na 

odległość, mogą dokonać weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania 

tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość: 

b) nauczyciele planują realizację treści programowych, następnie informację przekazują 

wicedyrektorowi;  

c) nauczyciele przekazują uczniom zadania do wykonania poprzez zakładkę Zadania 

domowe lub Classroom: 

• do zadań mają wgląd uczniowie i ich rodzice, 

• uczeń powinien odesłać nauczycielowi przygotowaną pracę (lub jej skan/zdjęcie) ze 

swojego konta lub z konta rodziców, 

• nauczyciel wyznacza uczniom czas na wykonanie i odesłanie prac; 

• rodzice kontrolują wykonywanie zadań zlecanych przez nauczycieli. 

4. Szkoła, realizując kształcenie na odległość, wykorzystuje systemy:  

a) Vulcan; 

b) narzędzia Google i inne dostępne. 

5. Zadaniem nauczycieli jest organizowanie form aktywności uczniów, które są  oparte na 

kształceniu z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. 

6. Szkoła, realizując kształcenie na odległość, wykorzystuje platformy internetowe, 

edukacyjne: 

a) G Suite, e-podręczniki, e-book Nowa Era, e-WSIP, Matlandia, e-TV. 

7. Z platform internetowych korzystają: 

a) uczniowie; 

b) nauczyciele. 

8. Nauczyciele na w/w platformach w czasie zdalnego nauczania mogą: 

a) prowadzić lekcje online (lekcja nie może trwać krócej niż 30 minut); 



b) zamieszczać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, nagraną lekcją; 

c) zamieszczać prezentacje; 

d) zamieszczać linki do innych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi; 

e) zamieszczać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia; 

f) przeprowadzać prace kontrolne. 

 

9.  Nauczyciel  na prowadzonej jednostce lekcyjnej online: 

a) wyjaśnia uczniom treści programowe;  

b) dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z 

uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń 

wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej; 

c) przeznacza część czasu pracy na bieżącą konsultację z uczniami, udzielanie odpowiedzi 

z wykorzystaniem np. internetowej transmisji video, czatu, dziennika elektronicznego 

lub służbowego adresu e-mail. 

d) zgodnie ze swoim planem zajęć łączy się i jest dostępny dla uczniów danej klasy. 

10. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie 

ma dostępu do odpowiedniej platformy:  

a) każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia, którzy uczniowie mają dostęp do 

Internetu - dziennika elektronicznego – innych narzędzi; 

b) w przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu, wychowawca informuje o tym fakcie 

nauczycieli uczących w danej klasie, którzy są zobowiązani do przygotowania 

materiałów edukacyjnych i ich przesłania do sekretariatu, 

c) pracownik sekretariatu drukuje materiały, które są do odebrania przez ucznia w wersji 

papierowej w wyznaczonym miejscu w szkole.   

11. Lekcje zdalne prowadzone są zgodnie z planem lekcji poszczególnych oddziałów lub 

modyfikowane zgodnie z potrzebami. Konsultacje indywidualne z uczniami i rodzicami 

odbywają się zgodnie z potrzebami. 

12. Wychowawca jako koordynator przedstawia dyrektorowi i wicedyrektorowi informacje 

dotyczące planu lekcji online. 

13. Nauczyciele każdego oddziału w porozumieniu z wychowawcą klasy ustalają realne 

możliwości uczniów w zakresie dostępu do korzystania z urządzeń dostępnych do nauki 

zdalnej oraz analizują zasoby i ograniczenia. 

14.  Nauczyciele przedmiotów we współpracy z nauczycielami współorganizującymi 

kształcenie  planują swoje zajęcia z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego 



dostosowując sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym 

wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych: 

a) nauczyciel wspomagający monitoruje pracę zdalną uczniów, w miarę potrzeb 

dostosowuje materiał do potrzeb i możliwości uczniów i przesyła go ustaloną drogą 

danemu uczniowi.  

15.  Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne (rewalidacyjne, korekcyjno- 

kompensacyjne, logopedyczne, Integracji Sensorycznej) ustalają z uczniem i jego 

rodzicami zakres i formę zajęć i konsultacji.  

16. Każdy nauczyciel ustala dla rodziców, formy konsultacji z wykorzystaniem np. 

internetowej transmisji video, czatu, dziennika elektronicznego  lub służbowego adresu e-

mail zgodnie z otrzymywanymi informacjami i prośbami rodziców. 

17.  Pedagog, psycholog są do dyspozycji dla uczniów i rodziców w ustalonych wspólnie 

godzinach z wykorzystaniem np. internetowej transmisji video, czatu, dziennika 

elektronicznego  lub służbowego adresu e-mail. 

18. Nauczyciel biblioteki udziela porad umieszczając materiały lub linki na stronie 

internetowej szkoły, wypożycza książki w miarę możliwości, pełni dyżury w szkole oraz 

w miarę możliwości organizuje konkursy czytelnicze. 

19.  Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo- wychowawcze zgodnie z wytycznymi       

i regulaminem świetlicy (załącznik nr 3).  

20. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania  odbywa poprzez systematyczne 

rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym temat lekcji, cele kształcenia 

oraz kryterium sukcesu nauczyciele zapisują w Vulcanie. 

21. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności ucznia                     

i wykonywanych przez niego zadań.  

22. Ocenianie bieżące zawarte jest w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania  

(załącznik nr 2) 

23. Obowiązuje całkowity zakaz utrwalania dźwięku i obrazu w trakcie zajęć 

lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online. 

 

 

  

 


