
 

 

PROCEDURY NAUCZANIA W FORMIE ZDALNEJ 

w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Joanny Beretty Molli w Krakowie 

w przypadku ogłoszenia czasowego zawieszenia całości lub części zajęć w czasie epidemii 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910),  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,  

 

§ 1 

1. Nauczyciele podczas pracy zdalnej pracują  z uczniami  prowadząc lekcje on-line z 

zastosowaniem platformy Mocrosoft Teams .  

2. W prowadzeniu zajęć nauczyciele mogą wykorzystywać metody i techniki pracy na 

odległość:  

a. materiały platform edukacyjnych;  

b. materiały dostępne na stronach internetowych wydawnictw;  

c. materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii;  

d. materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN oraz jednostek podległych,   

   w  tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  

e. materiały własne i inne.  

 

3. Nauczyciel dostosowuje tempo pracy oraz zakres treści nauczania w poszczególnych  

        klasach do możliwości psychofizycznych uczniów oraz specyfiki zajęć.  

 

4. Systematyczność, samodzielność, zaangażowanie w lekcje, kultura komunikacji podczas      

     nauczania zdalnego ma wpływ na ocenę z zachowania.  

 

 

§ 2 

W trakcie nauki zdalnej obowiązuje zakaz nagrywania, powielania, kopiowania, 

publikowania, udostępniania wizerunku, głosu oraz prezentowanych treści przesłanych 

przez nauczyciela lub ucznia. Niezastosowanie się będzie skutkowało pociągnięciem do 

odpowiedzialności karnej.  



§ 3 

Sprawdzanie obecności na zajęciach 

 

1. Na lekcji on-line nauczyciel sprawdza obecność werbalnie w dowolnym momencie trwania 

lekcji.  

2. Nieobecność na lekcji jest wpisywana do dziennika elektronicznego po skończonej lekcji. 

3. Poprzez nieobecność rozumie się nieobecność na lekcjach online. 

4. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach zdalnych są takie same jak w 

przypadku usprawiedliwiania zwykłych nieobecności szkolnych.  

 

§ 4 

Zasady odsyłania zadań  

 

1. Uczeń ma obowiązek przesyłać zadanie w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.  

2. Nauczyciel nie ma obowiązku sprawdzania zadań przesłanych po terminie, jeżeli nastąpiło 

to bez uzasadnionych przyczyn.  

3. Nieodesłania zadań w terminie bez uzasadnionej przyczyny skutkuje wpisaniem 

negatywnej uwagi (nie wywiązywanie się z ucznia z obowiązków szkolnych) co ma wpływ na 

ocenę  

z zachowania.  

4. Odsyłane zadania mają być czytelne i wyraźne, w przeciwnym razie nie będą sprawdzane.  

5. Wszyscy nauczyciele zamieszczają zadania tylko i wyłącznie w zakładce „zadania”  

w dzienniku elektronicznym  lub za pomocą innego narzędzia (np. padlet) pod warunkiem,  

że link do tego narzędzia umieszczony jest w zakładce „zadania”.  

 

§ 5 

 

Lekcje on-line  

 

1. Każdy nauczyciel ma obowiązek prowadzenia lekcji on–line na platformie Teams. 

2. Lekcje trwają od 30-45 minut. O długości prowadzonej lekcji decyduje nauczyciel.    

   Wyjątek stanowią lekcje wychowania fizycznego, które  mogą trwać do 20 minut. 

3. Lekcje on-line są prowadzone zgodnie z podziałem godzin.  

 

§ 6 

 

1. Ilość sprawdzianów w tygodniu i w jednym dniu jest taka sama, jak określona w statucie 

szkoły.  



2. Ocenianie odbywa się zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz zasadami 

zawartymi w przedmiotowych wymaganiach edukacyjnych i kryteriach oceniania.  

 

§ 7 

 

Nauczyciele, którzy nie prowadzą lekcji pozostają do dyspozycji Dyrektora Szkoły i mają 

obowiązek kontaktować się z Dyrektorem  w celu ustalenia grafiku zajęć. 

 

 

§ 8 

 

1. W sytuacji, gdy jedna lub kilka klas będzie objęta kwarantanną, nauka dla tej klasy odbywa 

się w systemie pracy zdalnej.  

 

§ 9 

 

 Uczniowie przebywający na kwarantannie 

1. Rodzic powinien zgłosić do szkoły fakt przebywania ucznia na kwarantannie.  

2. Uczeń zobowiązany jest do uzupełnienie zaległości związanych z nieobecnością.  

 

§ 10 

 

W przypadku nieobecności nauczyciela i brakiem możliwości zastąpienia go przez innego 

nauczyciela decyzją Dyrektora Szkoły zajęcia mogą zostać odwołane. 

 

§ 11 

 

W czasie nauczania zdalnego obowiązkiem rodzica jest codzienne zapoznanie się z 

informacjami przesłanymi przez dziennik elektroniczny. 

 

§ 12 

 

Procedura nauczania w formie zdalnej może być modyfikowana w zależności od rozwoju 

sytuacji.  

 


