
ZASADY PROWADZENIA ZDALNEGO NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4            

Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ŻORACH 

OBOWIĄZUJĄCE OD 25 MARCA 2020 ROKU  

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie 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)  

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie      w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492) 

 

I. Komunikacja z rodzicami i uczniami będzie się odbywać przez dziennik elektroniczny 

Librus: 

➢ w klasach 1-2 wiadomości będą wysyłane na konto rodzica,  

➢ w klasach 5-8 te same wiadomości będą wysyłane na konto ucznia i na konto 

rodzica, aby rodzice mogli nadzorować proces nauczania danego ucznia.  

 

II. Tymczasowy plan lekcji. 

➢ Na stronie internetowej szkoły opublikowany zostanie tymczasowy plan lekcji 

obowiązujący podczas nauczania na odległość w terminie od 25 marca 2020 do 

odwołania. Został on opracowany z uwzględnieniem możliwości 

psychofizycznych uczniów, zachowując zasady bezpiecznego korzystania 

z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.  Po przeanalizowaniu 

sytuacji dotyczącej dostępności sprzętu w domach uczniów, plan uwzględnia 

również sytuację rodzinną. 

W dzienniku elektronicznym Librus plan zostanie przesłany rodzicom i uczniom 

przez dyrektora szkoły. Codziennie, w godzinach od 8.00 do 12.00, nauczyciele 

będą kontaktować się z uczniami poprzez dziennik elektroniczny lub inny sposób 

uzgodniony wcześniej.  W zależności od wyboru formy komunikacji przez 

nauczyciela, dokładne godziny zajęć nie są uwzględnione w tymczasowym planie 

lekcji. Nauka zdalna i przekazywanie materiałów czy zadań z poszczególnych 

przedmiotów będzie się odbywać zgodnie z opracowanym planem.  

 

III. Sposoby realizowania kształcenia na odległość. 

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem 

materiałów udostępnionych przez nauczyciela w formie elektronicznej, 

w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

(zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych 

Komisji Egzaminacyjnych, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych 

programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. 

 

http://www.epodreczniki.pl/


IV. Ocenianie pracy ucznia. 

➢ W klasach 1-2 potwierdzenie wykonania zadań przez ucznia będzie odbywać się 

w sposób ustalony przez wychowawcę klasy. Ocena za wykonaną kartę pracy zostanie 

przekazana rodzicom/opiekunom prawnym raz w tygodniu. 

➢ W klasach 5-8, nauczyciele języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego raz 

w tygodniu ocenią zadanie domowe, natomiast z pozostałych przedmiotów - raz na 

dwa tygodnie.  

➢ Od 25 marca we wszystkich klasach zadania zlecone do wykonania oceniane będą 

jako zadania domowe.  Oceny będą wpisywane do dziennika elektronicznego 

zgodnie z taką kategorią. 

➢ Za okres od 16 do 24 marca 2020r. nauczyciele mogą docenić wkład pracy uczniów 

i ich zaangażowanie dodatkową oceną cząstkową.  

➢ Każdy nauczyciel będzie dostępny dla uczniów i rodziców codziennie w godzinach 

8.00-12.00 i zobowiązany jest do odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów 

i rodziców poprzez dziennik elektroniczny lub inne komunikatory, na których ustalił 

sposób kontaktowania się.  

➢  Materiały przesyłane dla uczniów z orzeczeniami będą dostosowywane przez 

nauczycieli współorganizujących kształcenie zgodnie z ich Indywidualnymi 

Programami Edukacyjno-Terapeutycznymi.  

 

V. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

➢ Pomocy pedagogiczno - psychologicznej udzielają pedagodzy: mgr Sabina Chyła, 

mgr Monika Hołownia, psycholog mgr Izabella Polak oraz logopeda mgr Edyta Palm. 

Sposób kontaktu ustalony indywidualnie. 

➢ Wychowawcy świetlicy i bibliotekarz zapewniają materiały pozwalające 

w różnorodny, kreatywny i rozwijający sposób zorganizować czas wolny uczniów. 

Udostępniają je poprzez dziennik elektroniczny oraz na Facebooku .  

 

VI. Kontakt. 

➢ W przypadku zagubienia hasła dostępu do konta ucznia lub rodzica, prosimy o kontakt 

mailowy: sp4zory@gmail.com  lub sp4staniec@gmail.com, celem wygenerowania 

hasła. 

➢  Jeśli uczeń nie ma możliwości korzystania z urządzeń elektronicznych, należy ten fakt 

zgłosić dyrektorowi szkoły pod nr tel. 601 758 753 lub 730 371 542. Materiały 

zostaną przygotowane w formie papierowej i będą do odebrania przez rodzica na 

terenie szkoły po wcześniejszym umówieniu się.  

➢ W razie jakichkolwiek pytań bądź napotkanych trudności prosimy o kontakt 

z wychowawcą klasy.  

➢ W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji w kraju, możliwe są modyfikacje 

kształcenia na odległość.  

                                                                                                             

 Anna Gawełczyk-Kretek 

Dyrektor SP4 
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