PROCEDURA REALIZACJI NAUCZANIA W UKŁADZIE ZDALNYM/HYBRYDOWYM
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 67 z Oddziałami DWUJĘZYCZNYMI I SPORTOWYMI IM. JACKA
KURONIA W POZNANIU
Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020
r.poz. 1166)
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020 r. poz. 1389 ze zm.)
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020 r. poz.
493 ze zm.)
Procedura ma na celu:
zapewnienie realizacji podstawy programowej dla uczniów fizycznie uczestniczących w zajęciach oraz
dla uczniów realizujących zajęcia w formule edukacji / kształceniu zdalnym.
I. ORGANIZACJA LEKCJI W FORMIE ZDALNEJ W KLASACH 4-8
Zajęcia w formie zdalnej
1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w wyznaczonych godzinach dla każdej klasy, godziny te
odpowiadają godzinom prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej (obowiązujący plan lekcji).
2. Zajęcia prowadzone są w formule mieszanej z zastosowaniem dysku szkolnego Google, w tym
aplikacji MEET, Classroom.
3. Zajęcia dydaktyczne on line trwają do 45 min i podczas nich nauczyciel realizuje materiał z
podstawy programowej danego przedmiotu.
4. W ciągu tygodnia prowadzone są zajęcia wg. planu obowiązującego w klasach od 26.10.2020r. W II
semestrze od 18.01.2021r.
5. Nauczyciele wychowania fizycznego udostępniają uczniom materiały i zadania w formie cyfrowej
za pośrednictwem Classroomów w dniu, w realnym czasie w którym odbywa się dana lekcja. Mogą
też prowadzić je w formie on line w wymiarze 1 godziny tygodniowo .
6. Zajęcia nauczycieli specjalistów odbywają się zdalnie, zgodnie z tygodniowym grafikiem za pomocą
Classroomów. W sytuacjach szczególnych, po uzgodnieniu z dyrektorem i na wniosek rodzica zajęcia
(rewalidacja, logopedia) mogą odbywać się w szkole.
7. Uczniowie przekazują wykonane prace nauczycielowi do sprawdzenia w ustalonych przez
nauczyciela terminach w formie wykonanych zdjęć, zadań i prac oraz przygotowanych opracowań na
Classroom.
8. Obecność ucznia podczas lekcji zdalnej odnotowana jest w dzienniku elektronicznym. Każda
nieobecność ucznia na zajęciach widoczna jest dla jego prawnego opiekuna.
9. Rodzice o braku uczestnictwa w zajęciach i istotnych trudnościach w nauce dziecka są informowani
przez wychowawcę klasy poprzez mobidziennik . W sytuacjach trudnych wychowawca podejmuje
działania z pedagogiem szkolnym, a w kolejnych etapach z dyrektorem szkoły.
10. Lekcje prowadzone w formie zdalnej podlegają nadzorowi pedagogicznemu prowadzonemu przez
dyrektora szkoły.
11. W sprawach spornych związanych ze zdalnym nauczaniem decyzje podejmuje dyrektor szkoły

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego.
12. Biblioteka szkolna od 26 listopada 2020 roku będzie czynna w godzinach od 8. 00 do 14. 00.
Uczniowie mogą wypożyczać książki osobiście, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
II. ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW W RAMACH KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
1. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniom i rodzicom
rzetelnej informacji zwrotnej o jego osiągnięciach edukacyjnych i wskazówek do dalszej pracy. Ma
charakter motywujący i wspierający ucznia w pracy samodzielnej.
2. W ocenianiu bieżącym ucznia jest stosowane ocennianie punktowe.
3. Formy pracy uczniów podlegających ocenie:
- prace pisemne,
- sprawdziany, testy,
- karty pracy,
- ćwiczenia,
- prezentacje,
- filmiki, zdjęcia, skany potwierdzające wykonania zadania,
- prace wytwórcze np. rysunki,
- inne wynikające z realizacji nauczania zdalnego.
4. Kryteria oceniania pracy uczniów uwzględniają specyfikę przedmiotu oraz fakt, że nauczanie polega
na samokształceniu uczniów pod kierunkiem nauczyciela. W szczególności uwzględnia się:
- aktywność, samodzielność i zaangażowanie ucznia,
- systematyczność i terminowość wykonania zadania,
- twórcze podejście do rozwiązania problemu.
5. Kryteria oceniania prac pisemnych, sprawdzianów i testów nie ulegają zmianie. Jeżeli nauczyciel
uzna, że ocena form pracy ucznia wynikających z nauczania zdalnego wymaga uszczegółowienia
dokonuje modyfikacji przedmiotowych zasad oceniania.
6. Prace, które nie są wykonane samodzielne przez ucznia, nie podlegają ocenie. Uczeń zobowiązany
jest do powtórnego wykonania tego zadań (polecenia) samodzielnie.
7. Poprawa ocen będzie możliwa w trybie ustalonym z nauczycielem przedmiotu, zgodnie z SSOU.
8. W czasie kształcenia na odległość ocenie podlega również zachowanie ucznia, czyli m.in.:
- wywiązywanie się z obowiązków szkolnych,
- respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych,
- respektowanie zasad bezpieczeństwa w sieci,
- kultura osobista w kontakcie z nauczycielami i innymi uczniami,
- przestrzeganie procedur epidemiologicznych.

