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Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 149 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 

z dnia 23.10. 2020 r. 

w sprawie zasad kształcenia zdalnego 

 

ZASADY KSZTAŁCENIA ZDALNEGO W KLASACH IV-VIII 

                                        OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 26.10.2020R. 

 

§ 1 

Nauczanie zdalne 

1. Wymienione zasady obowiązują tymczasowo - zgodnie z obowiązującymi regulacjami 

prawnymi. 

2. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami jest 

platforma Microsoft Office 365 – TEAMS. 

3. Spotkania online odbywają się codziennie na platformie Microsoft Office 365- 

TEAMS. Każde spotkanie jest ustalone przez nauczyciela, a jego termin podany do 

wiadomości uczniów. 

4. Na szkolnej stronie: https://www.sp27.pl zamieszczony jest harmonogram 

zajęć/łączenia online. Pozostałe zajęcia, zgodnie z planem danego dnia, stanowią 

materiał do samodzielnej pracy/nauki.  

5. Wychowawca, we współpracy z nauczycielami uczącymi w jego klasie, dba, by 

łączny czas pracy ucznia przy monitorze nie przekroczył dziennie: 

 w klasach IV-VI – 3 jednostek lekcyjnych; 

 w klasach VII-VIII – 4 jednostek lekcyjnych. 

6. Nauczyciele przekazują uczniom materiał w aplikacji TEAMS, wspomagają  

i kontrolują jego realizację w liczbie odpowiadającej tygodniowemu wymiarowi 

godzin dla danego przedmiotu zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

7. W aplikacji TEAMS, zamieszczane przez nauczycieli materiały, mają formę: 

 informacji o zakresie materiału do samodzielnego zapoznania się/powtórzenia  

z podręcznika, ćwiczeń, zbioru zadań, atlasu itp.; 

 linków do filmów, gier dydaktycznych, materiałów interaktywnych itp.; 

 zadań do samodzielnej realizacji, z podaniem informacji o terminie i sposobie 

wykonania zadania; 

 innych ważnych wskazówek do samodzielnej pracy. 

8. Nauczyciele mają prawo modyfikować swoje programy nauczania tak, aby podstawa 

programowa w tych warunkach została zrealizowana. 

9. Uczeń ma obowiązek codziennie: 

 pobrać materiały do zajęć (zakładka: zadania w aplikacji TEAMS)  

z przedmiotów wg planu na dany dzień i je zrealizować,  

 zalogować się na lekcje online zgodnie z harmonogramem przedstawionym 

na stronie internetowej szkoły (w aplikacji TEAMS linki do zajęć znajdują 

się w kalendarzu) 

https://www.sp27.pl/
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 podczas zajęć online respektować „Regulamin zajęć online”. 

10. Uczniowie mający problem z techniczną realizacją zadań umieszczanych w TEAMS 

zgłaszają ten fakt wychowawcy, który w porozumieniu z nauczycielem uczącym, 

pozostając w kontakcie z uczniem/rodzicem, ustala sposób przekazania zakresu 

materiału (np. wydrukowania go i odbioru w szkole). 

11. Wykonane zadania mogą być sprawdzone lub/i ocenione. W tym celu uczniowie 

przesyłają je nauczycielom w sposób przez nich wskazany. 

12. Nauczyciel przekazuje uczniom informację zwrotną. Ocenia wybrane aktywności  

i prace. 

13. Nauczyciele dbają o równomierne obciążenie uczniów obowiązkami, zróżnicowanie 

zajęć pod względem formy realizacji i dostosowują do możliwości psychofizycznych 

uczniów oraz indywidualnych potrzeb edukacyjnych. 

14. Pedagodzy, rewalidatorzy, terapeuta i logopeda pozostają w kontakcie ze swoimi 

uczniami, rozpoznają trudności i potrzeby, uzyskują informację zwrotną od uczniów  

i ich rodziców, wspierają w pokonywaniu trudności, przesyłają materiały lub 

informacje o nich do uczniów i/lub rodziców, pozostając jednocześnie w kontakcie  

z wychowawcą i nauczycielami przedmiotu.  

§ 2 

Dokumentowanie przebiegu nauczania zdalnego 

1. Dokumentowanie przebiegu nauczania odbywa się z wykorzystaniem dziennika 

elektronicznego. 

2. Tematykę lekcji wpisuje się w dzienniku zgodnie z zamieszczonym planem zajęć. 

3. Realizacja godziny do dyspozycji wychowawcy polega na systematycznym kontakcie 

z uczniami (online, telefonicznym lub przez komunikatory) oraz sprawowaniu opieki 

wychowawczej nad powierzonym zespołem. 

4. Udział w zajęciach online jest obowiązkowy (poprzez zalogowanie się do platformy 

TEAMS). Nauczyciel sprawdza frekwencję, którą odnotowuje w dzienniku 

elektronicznym w zakładce „frekwencja” (tak jak podczas zajęć stacjonarnych), a 

nieobecność ucznia powinna być usprawiedliwiona przez rodzica. 

5. Potwierdzeniem obecności ucznia na pozostałych zajęciach wynikających z planu 

lekcji jest: 

 pobranie przez ucznia opublikowanych materiałów;  

 wysłanie nauczycielowi lub zaprezentowanie wytworu uczniowskiego (np. 

pracy, obliczeń itp.) 

6. Jeżeli uczeń nie może brać udziału w żadnej z ww. form pracy, m.in. z powodu braku 

dostępu do komputera lub Internetu, to wychowawca indywidualnie ustala 

z uczniem/rodzicem sposób odnotowywania jego obecności na zajęciach, np. poprzez 

systematyczne przynoszenie i odbieranie prac do/ze szkoły, poprzez kontakt 

telefoniczny z rodzicami ucznia itp.  

7. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami, rodzicami i nauczycielami 

przedmiotów oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez 

uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach online. W przypadku nieobecności 
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ustala jej powód, kontaktując się z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny lub 

telefonicznie. 

8. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka na zajęciach online 

poprzez e-dziennik. 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo 

zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych  

w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. 

2. W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów i nauczycieli 

powyższe zasady mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej 

zdalnej współpracy. 

 

 


