Zasady organizacji zdalnego nauczania i oceniania
w SP Sióstr Nazaretanek w Kaliszu
§1. Zasady prowadzenia zdalnych zajęć z uczniami oraz sposób komunikacji w ramach
społeczności szkolnej.
1. Szkoła w ramach zdalnego nauczania organizuje dla uczniów zajęcia z nauczycielami
i z pedagogiem.
2. Zajęcia odbywają się poprzez platformę Office 365, a w niej poprzez komunikator Teams.
W przypadku braku możliwości elektronicznych uczniów – poprzez telefony wychowawców
bądź poprzez udostępnianie wydruków według odrębnych ustaleń.
3. Godziny realizacji zajęć online określa plan zajęć przyjęty w nauczaniu stacjonarnym.
4. Komunikacja w ramach społeczności szkolnej odbywa się poprzez:
 platformę Office 365 - komunikator Teams
 dziennik elektroniczny Librus
 stronę internetową szkoły
 telefony wychowawców.
§2. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy i umiejętności uczniów oraz informowania
uczniów i rodziców o postępach i otrzymanych ocenach.
1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
2. Postępy uczniów są monitorowane/oceniane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy
zdalnej realizowanych w czasie rzeczywistym lub na podstawie zadań, ćwiczeń, prac, quizów,
projektów wykonanych w czasie odroczonym.
3. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac,
projektów umieszczonych w Internecie np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych
lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci
zdjęcia przesłanego drogą mailową.
4. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach prowadzonych online oraz może poprosić
nauczyciela o konsultację, poradę i wskazówki do wykonania zadania wg formy i w czasie
określonym przez nauczyciela.
5. Rodzice maja obowiązek usprawiedliwiania nieobecności ich dziecka na zajęciach online.
6. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych
o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
7. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej
pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu poprzez dziennik elektroniczny lub komunikator
Teams.
8. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego
ocenach poprzez dziennik elektroniczny. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o
pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności,
wynikających ze specyfiki nauczania na odległość.
9. Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o napotkanych trudnościach w pracy z klasą
i wspólnie z nim podejmuje próbę rozwiązania problemów.
§3. Zasady i sposoby oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość.
1. W trakcie realizacji zdalnego nauczania obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone
w Statucie Szkoły.
2. Oceny uczniów są odnotowywane w dzienniku elektronicznym.
3. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości
psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.

4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane
z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.
5. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze
względu na:
 ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu,
 ograniczone możliwości psychofizyczne,
nauczyciel umożliwia mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.
6. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek
technicznych: jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać
wykonane.
7. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania
określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane
w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.
8. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania,
w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
9. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy i sprawdziany łącząc się
z uczniem za pomocą obrazu video w celu kontrolowania samodzielności wykonania pracy
przez ucznia.
10. Informacje na temat planowanych testów i sprawdzianów są publikowane w dzienniku
elektronicznym w Terminarzu.
§4. Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – w tym: posiadającymi
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
2. Powołane zespoły nauczycieli analizują dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego i dostosowują je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
3. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do
podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania
wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej uczniom.
4. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny,
należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
5. Dopuszcza się możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre
treści, nie dające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu,
w którym uczniowie wrócą do szkoły.
6. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
7. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym poprzez komunikator Teams lub
w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego.
8. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista w porozumieniu
z rodzicami informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
9. Harmonogram konsultacji nauczycieli specjalistów jest udostępniany zainteresowanym
uczniom i rodzicom drogą mailową i/lub poprzez dziennik elektroniczny.

Kalisz, 16 września 2020 r.

