
Zasady nauczania on-line
w Szkole Podstawowej nr 7 w Jaśle 

 

1. Organizacja pracy 

 Szkoła korzysta z systemu Google Classroom, każdy rodzic ma założone indywidualne konto 
przez szkołę. Uczeń może korzystać TYLKO z domeny szkolnej (np. a.nowak@sp7jaslo.edu.pl). 
Uczeń nie może korzystać z prywatnego konta, w tym przypadku nie będzie dopuszczony do 
lekcji.

 Nauczyciele odpowiadają za merytoryczne przygotowanie zajęć, realizację podstawy 
programowej.

 Uczniowie zobowiązani są do uczestniczenia w zdalnym nauczaniu.
 Lekcje prowadzone są on-line. Do nauczania na odległość wykorzystywany będzie również e-

dziennik, massenger, sms-y, maile, itp.
  Celem realizacji programu kształcenia z użyciem metod i  kształcenia na odległość uczniowie 

powinni mieć dostęp do urządzeń mających dostęp do Internetu wyposażonych w ekran, 
klawiaturę, kamerkę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące wskaźnikiem ekranowym.

 W razie braku odpowiedniego sprzętu, szkoła może pożyczyć laptop po podpisaniu umowy 
użyczenia przez rodziców/opiekunów

 Obowiązuje dotychczasowy plan zajęć, lekcja trwa 45 minut. Chwilowe opuszczenie fragmentu 
lekcji uczeń zgłasza nauczycielowi podając powód. Uczeń korzysta z toalety (łazienki) w czasie 
przerwy. 

 Rodzice/opiekunowie powinni zapewnić dziecku właściwe miejsce do nauki i motywować do 
pracy

 Zajęcia zdalne przewidują także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów. Zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca br., działania podejmowane 
przez uczniów  będą oceniane.

 Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub technicznych nie może danego dnia 
uczestniczyć w zajęciach kształcenia na odległość, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są 
do kontaktu z wychowawcą, usprawiedliwienia i uzupełnienia z dzieckiem materiału .
                                                          

2.  Zasady lekcji on-line 

 Na każdej lekcji nauczyciel sprawdza obecność. Nieobecność ucznia należy usprawiedliwić. 
Rodzice i wychowawca są zobligowani do monitorowania obecności ucznia na zajęciach.

 Przed zajęciami należy wyłączyć wszystko, co jest na komputerze czy komórce.
 W czasie lekcji nie odzywamy się do siebie, nie krytykujemy, nie obrażamy, nie wyśmiewamy 

innych.
 Uczeń zgłasza chęć wypowiedzenia się przez podniesienie ręki, w tym przypadku nauczyciel 

udziela głosu.
 Logujemy się zawsze na koncie rodzica (imieniem i nazwiskiem). Uczeń logujący się 

nickiem/pseudonimem nie będzie dopuszczany do lekcji, ale będzie zobowiązany do uzupełnienia 
tej lekcji.

 Podczas lekcji można korzystać z czatu TYLKO i wyłącznie na tematy związane z tokiem lekcji.
 Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, upubliczniać.
 Kamerkę i mikrofon włączamy na wyraźne polecenie nauczyciela.
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 Nieprzestrzeganie  zasad grozi wykluczeniem z lekcji. Uczeń będzie zobowiązany do 
uzupełnienia tematu lekcji.

 Niewłaściwe zachowanie na lekcji nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku (zakładka – uwagi). 
W zachowaniach szczególnie nieodpowiednich nauczyciel kontaktuje się telefonicznie.

3. Przedmiotowe Zasady Oceniania – nauczanie zdalne

 Przedmiotowe Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy. O zasadach 
oceniania z danego przedmiotu informuje nauczyciel prowadzący.

  Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu umożliwienia 
realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie,
w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.

 Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ustala nauczyciel 
przedmiotu.

 Ocenie podlega wiedza i umiejętności nabyte na lekcjach zdalnego nauczania.
 Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie Szkoły 

Podstawowej nr 7 w Jaśle.
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