
Organizacja nauki zdalnej ucznia w domu 

 /dot. klas IV-VIII/ 

1. Uczniowie uczą się zdalnie z wykorzystaniem platformy TEAMS - w trybie lekcji 

online i poprzez przesyłanie zadań do samodzielnego wykonania w domu. 

2. Nauczanie zdalne odbywa się według ustalonego godzinowo planu - pierwsza lekcji 

rozpoczyna się o godz. 810.. 

3. Obowiązkiem ucznia jest zapoznać się z rozkładem zajęć zdalnych, w którym 

umieszczone są lekcje online oraz zajęcia polegające na samodzielnej pracy ucznia. 

Rozkład zajęć umieszczony jest na stronie internetowej lub będzie podany przez 

wychowawcę.  

4. Nauczyciele w dzienniku elektronicznym w zakładce: Zadania domowe umieszczają 

zapisy dot. omawianego zagadnienia lekcyjnego z danego przedmiotu. 

5. Podczas nauki uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy, w którym ma obowiązek 

zapisywać tematy zajęć oraz wymagane przez nauczyciela notatki i zadania pisemne. 

Dotyczy to również prowadzenia zeszytu ćwiczeń z niektórych przedmiotów.  

6. Uczeń, który nie jest obecny na zajęciach, uzupełnia w zeszycie zapisy lekcyjne bądź 

inne wymagane zadania. 

7. Zeszyt przedmiotowy/zeszyt ćwiczeń  może zostać oceniony, wraz z wymaganymi 

przez nauczyciela zadaniami i ćwiczeniami, po powrocie do szkoły. 

8. Uczeń podczas lekcji online wykonuje polecenia nauczyciela: 

- dotyczące uczestnictwa i pracy podczas zajęć 

- dotyczące włączenia/wyłączenia własnego mikrofonu, własnej kamery 

9. Podczas lekcji online, ze względu na specyfikę nauczania, uczeń w sposób szczególny 

przestrzega dyscypliny pracy i zachowania, nie przeszkadzając innym uczniom i nie 

utrudniając nauczycielowi prowadzenia zajęć.  

10. Uczeń podczas komunikowania się z nauczycielem nie używa awatarów, tylko 

własnego zdjęcia lub inicjałów. 

11. Nauczyciel instruuje ucznia odnośnie pracy, którą uczeń ma wykonać samodzielnie w 

domu: 

- co opracowuje samodzielnie 

- czy ma odesłać zadanie pisemne 

- w jakim terminie powinien to wykonać 

- czy zostanie ono ocenione i w jaki sposób  

12. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielnie pomocy uczniowi, który zgłasza problem 

związany z niezrozumieniem zagadnienia  lekcyjnego bądź wymaganego zadania.  

13. Uczeń zgłasza wychowawcy lub pedagogowi szkolnemu każdy inny problem 

wynikający ze specyfiki nauki zdalnej i odizolowania od środowiska szkolnego 

(potrzeba wsparcia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, problemy domowe lub 

inne). 

14. Rodzic powinien zgłosić  wychowawcy/nauczycielowi problemy techniczne, 

zdrowotne, inne, który utrudniają/uniemożliwiają uczniowi udział w zajęciach online, 

odesłanie wymaganej pracy/zadania, napisanie sprawdzianu/testu.   

15. Pedagodzy szkolni są dostępni od poniedziałku do piątku przez edziennik lub 

platformę Teams.  

16.  Dyrekcja, nauczyciele i pedagodzy zachęcają uczniów do włączania się we wszelkie 

proponowane działania edukacyjne bądź pozaedukacyjne (projekty, programy, 

konkursy, akcje) realizowane zdalnie.  

 


