
INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW 

 

I. Organizacja realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego                   

w Częstochowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 

sposobu realizacji tych zadań.  

1. Codziennie od 25 marca 2020r. po godzinie 16.00 nauczyciel komunikuje się z 

uczniem/jego rodzicami, aby przekazać  temat i przebieg lekcji na kolejny dzień wraz z 

zadaniami domowymi (w formie instrukcji dla ucznia).  

2. Nauczyciele wychowania fizycznego opracowują tygodniowy zakres ćwiczeń możliwy do 

wykonania przez uczniów w warunkach domowych (ćwiczenia powinny wspomagać higienę 

pracy umysłowej i zachęcać uczniów do aktywności fizycznej w domu). 

3. Forma komunikacji z uczniem i jego rodzicami odbywa się nadal w sposób przyjęty 

wcześniej (za pośrednictwem e –dziennika - wiadomości, zadanie domowe, dopuszcza się 

używanie innego komunikatora), natomiast otrzymuje informację zwrotną w sposób 

dogodny i ustalony indywidualnie z uczniem/rodzicem.  

4. Dopuszczalne są również inne formy prowadzenia zajęć, np. z wykorzystaniem 

komunikatorów, grup społecznościowych, platform edukacyjnych.  

5. W e-dzienniku  odnotowywana jest frekwencja uczniów, zakładająca, że wszyscy 

uczniowie są obecni poza sytuacją, kiedy rodzic zgłosi chorobę dziecka lub inny powód 

uniemożliwiający naukę w domu. O takiej sytuacji rodzic informuje wychowawcę klasy.  

6. Nauczyciele wspomagający monitorują pracę swoich uczniów, pozostając w stałym 

kontakcie z uczniem i jego rodzicem. 

7. Rodzice i uczniowie mogą zwrócić się do nauczycieli przedmiotów o udzielenie wsparcia, 

konsultacji i wyjaśnień przez e-dziennik. 

8. Rodzice i uczniowie mogą zwrócić się do wychowawców i pedagogów o udzielenie 

wsparcia w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i technicznych. 

9. Nauczyciele dostosowują metody i form pracy dla uczniów o szczególnych potrzebach 

edukacyjnych wynikających z zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach.  

10. Zadania wykonane przez uczniów powinny być oceniane przez nauczycieli, oceny 

wpisywane do e-dziennika, a informacje o ocenie  umieszczone w  komentarzu.  

11. Nauczyciele zobowiązani są stosować przemienne nauczanie – z użyciem monitorów 

komputerowych i bez ich użycia (np. czytanie książek, wykonywanie ćwiczeń formie 

papierowej, pisanie w zeszytach, ćwiczenia fizyczne w domach). 

12. Każdy uczeń i jego rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym 

zajęcia za pomocą: 



a) napisania wiadomości do nauczyciela w e- dzienniku, nauczyciel ma obowiązek odpisać na 

tę wiadomość; 

b) jeśli nauczyciel przekazał nr telefonu, konsultacje odbywać się mogą przy wykorzystaniu 

tej drogi komunikacji; 

c) konsultacje odbywać się mogą za pomocą innych ustalonych przez nauczyciela i podanych 

do wiadomości uczniów kanałów komunikacyjnych, np. komunikatorów internetowych, 

mediów społecznościowych; 

d) każdy nauczyciel w godzinach przewidzianych do realizacji w tygodniowym planie zajęć 

pozostaje gotowy do pracy przy komputerze, na rzecz uczniów danej klasy. W tym czasie 

udziela uczniowi lub jego rodzicowi wyjaśnień dotyczących realizowanej lekcji. 

 

II. Zmodyfikowany wewnątrzszkolny system oceniania. 

1. Nauczyciele pracują zdalnie z uczniami zgodnie z planem lekcji poszczególnych klas.  

2. Nauczyciele, pracując zdalnie z uczniami, korzystają z różnych zasobów do edukacji i pracy 

zdalnej. Za pomocą dziennika elektronicznego,  platformy edukacyjnej, poczty elektronicznej 

nauczyciela lub komunikatorów społecznościowych przekazują materiały, zagadnienia, 

notatki oraz prace domowe. 

3. Uczniowie otrzymują oceny, które są wpisywane do dziennika elektronicznego i są 

podstawą do klasyfikowania. Prace i aktywności uczniów będą oceniane ilościowo za pomocą 

+ lub – (np. 3 plusy = ocena bdb, 3 minusy = ndst )  oraz jakościowo za pomocą oceny.  

4. Formy aktywności ucznia, które podlegają ocenie:  

a) ćwiczenia i karty pracy 

b) sporządzanie notatek 

c) wypowiedzi pisemne 

d) wykonywanie prac plastycznych i technicznych 

e) wykonywanie prezentacji multimedialnych 

f)  testy na dostępnych platformach 

g)  projekty edukacyjne 

h)  filmy nagrywane przez uczniów. 

i) inne aktywności wynikające z przedmiotu i dostępnych w domu ucznia możliwości.  

5. Każdy nauczyciel ustala następujące zasady: 



a) treść i zakres prac uczniów 

b) co i jak będzie oceniane 

c)  termin wykonania zadania 

d) w jakiej formie będzie przekazana nauczycielowi informacja zwrotna o wykonanym 

zadaniu. 

W chwili zadania pracy, która będzie oceniana nauczyciel przekazuje uczniom / rodzicom 

w.w. zasady. 

6. Ilość dopuszczalnych ocen cząstkowych do wystawienia w tygodniu: 

a) dla przedmiotów,  dla których przewidziano 4- 5 godzin lekcyjnych (poza wychowaniem 

fizycznym), nie więcej niż 2 oceny w ciągu tygodnia; 

b) dla przedmiotów, dla których przewidziano 2-3  godzin lekcyjnych (poza religią), nie więcej 

niż 1 ocena w tygodniu; 

c) dla przedmiotów, dla których przewidziano 1 godzinę lekcyjną oraz dla wychowania 

fizycznego i religii nie więcej niż 1 ocena w ciągu 2 tygodni. 

7.  Ocena  zachowania ucznia będzie ustalona na podstawie  jego rzetelnego                                                                     

i systematycznego wykonywania prac, zadań i aktywności. 

8.  Podstawą zaliczenia z WDŻ jest zapoznanie się z przekazanym przez nauczyciela 

materiałem przez zakładkę wiadomości. 

 

 

 

 


