
"Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne                                
są Naszym priorytetem" 

Ogólne zasady zdalnego nauczania w SPzOI w Łomnicy 

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi   w Łomnicy prowadzi kształcenie  

na odległość zgodnie z bieżącymi potrzebami. 

2. Rozpoczyna się kontynuacja realizacji programu nauczania  - podstawy programowej. 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele 

przedmiotowi    ( w oddziałach klas IV-VIII ), specjaliści i terapeuci przygotowując 

materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują modyfikacji dotychczas 

stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody 

kształcenia na odległość i realizują podstawę programową uwzględniając 

bezpieczeństwo i możliwości psychofizyczne uczniów . 

3. Szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje aplikacje szkolnej chmury 

Microsoft (szkolalomnica.onmicrosoft.com, Platforma Teams) i platformę Synergia 

Librus, która jest głównym narzędziem komunikacji (wiadomości/lub zakładka 

zaplanowana lekcja), poprzez który nauczyciel określa formy współpracy z 

klasą/uczniem. 

 3a.  Zadania domowe/scenariusz lekcji off-line i inne nauczyciele wysyłają uczniom: 

---obowiązkowo na platformie Teams ( pod zespół klasowy /wpisy, notatki), 

---dodatkowo można również w Librusie -Zadania Domowe- dla klasy 

---dla uczniów z orzeczeniami obowiązkowo również na Librus  ( zadania domowe) 

4. Przygotowano szczegółowe informacje dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców            

o kształceniu  na odległość  w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów                 

i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa  w sieci ( załącznik nr 1 ) 

5. Obowiązującym planem lekcji na okres zdalnego nauczania, jest plan lekcji 

obowiązujący od września 2020 r. 

- zdalne nauczanie dla klas 0-III przebiega zgodnie z ustaleniami wychowawców              

z rodzicami; nauczyciel pozostaje do dyspozycji ucznia i rodzica w godzinach  8.00-

15.00 



- zdalne nauczanie dla IV-VIII przebiega zgodnie z planem lekcji, nauczyciel 

pozostaje do dyspozycji ucznia  i rodzica w godzinach  8.00-15.00 

6. Zasady pracy z uczniem, z uwzględnieniem następujących wytycznych : 

a) nauczyciel udostępnia materiały, linki i inne na Platformie Teams                      

przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu w godzinach 8.00-9.00, zgodnie z planem 

lekcji  w danym dniu.                

b) lekcje wymagające bezpośredniego kontaktu z klasą/uczniem ,  w tym lekcje on-

line, powinny odbywać zgodnie  z planem lekcji lub w innym, nie kolidującym z 

planem lekcji terminie, po uzgodnieniu z uczniami:                         

---Lekcja zdalna trwa 30 min i może być uzupełniona materiałami i scenariuszem                  

w postaci lekcji off-line, ponieważ podstawowym wymiarem czasu trwania 

poszczególny zajęć edukacyjnych jest 45 minut.                                                                    

---Lekcje off-line powinny zawierać szczegółowy scenariusz z celami lekcji i krok po 

kroku „ przeprowadzić” ucznia przez cały proces lekcji. 

c) przedmioty takie jak: j. polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, 

biologia/przyroda  i geografia oraz języki obce – powinny być realizowane w postaci 

lekcji on-line, co najmniej w 50% tygodniowego/miesięcznego wymiaru zajęć. 

d) godziny  wychowawcze powinny być realizowane w postaci lekcji on-line w 100% 

tygodniowego wymiaru zajęć. 

e) przedmioty takie jak : plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie 

fizyczne oraz inne nie wymienione w punkcie c i d – powinny być realizowane w 

postaci lekcji on-line  25% miesięcznego wymiaru zajęć  

7. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mają obowiązek poinformowania rodziców                   

o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji 

przez dziecko w domu, o dyspozycyjności nauczyciela i innych formach pomocy                    

i wsparcia. 

8. Nauczyciele Nauczania Indywidualnego mają obowiązek poinformowania rodziców                         

o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji 



przez dziecko w domu, o dyspozycyjności nauczyciela i innych formach pomocy                      

i wsparcia np.: spotkaniach  on-line lub innych uzgodnionych. 

9. Nauczyciele i specjaliści pracujący z  uczniami o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju i zindywidualizowanej ścieżki 

kształcenia mają obowiązek poinformowania rodziców o przesyłanych materiałach,                

a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu,                       

o dyspozycyjności nauczyciela i innych formach pomocy  i wsparcia np.: 

spotkaniach/terapii on-line lub innych uzgodnionych. 

10. Nauczyciel  prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowuje i przekazuje  

wychowawcom klas I-III materiały elektroniczne uwzględniając bezpieczeństwo                     

i możliwości psychofizyczne uczniów -  zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią 

uczniom czas spędzany  w domu. 

11. Szkolni specjaliści: pedagog i psycholog pełnią dyżur dla uczniów i rodziców on-line  

w dotychczas ustalonych godzinach i są do ich dyspozycji od 8.00-15.00. 

12. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce 

według następujących wytycznych : 

           - w oddziałach klas I-III formy oceniania i sprawdzania wiedzy ustalają nauczyciele              

z uczniami i rodzicami; 

           - ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line  

           - ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów zadania i przesłane do nauczyciela                        

w wyznaczonym terminie drogą elektroniczną, uzgodnioną  z nauczycielem. 

           - dodatkowe zadnia ( związane z tematem przeprowadzonej lekcji ), również zlecone 

przez nauczyciela dla chętnych uczniów , czynności i prace wykonane przez uczniów. 


