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ZASADY PROWADZENIA NAUCZANIA ZDALNEGO  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42  
IM. ZIEMI BYTOMSKIEJ W BYTOMIU 

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493). 

Postanowienia ogólne 

1. Nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej  
w Bytomiu zostało wprowadzone w związku z sytuacją kryzysową 
spowodowaną pandemią wywołaną przez wirus COVID-19 i obowiązuje od 25 
marca 2020 r. do czasu odwołania decyzją dyrektora placówki podjętą  
w oparciu o wytyczne uprawnionych organów państwa. 

2. Nauczanie zdalne jest formą zastępczego realizowania zadań oświatowych  
i z uwagi na tryb jego wprowadzenia i brak przygotowania nauczycieli, 
uczniów i rodziców na ten typ kształcenia wymaga od wszystkich ww. 
podmiotów szczególnej roztropności, wyrozumiałości i rozważnego podejścia 
do nowej sytuacji.  
 

Organizacja nauczania zdalnego 
 

3. Nauczaniem zdalnym objęci są wszyscy uczniowie szkoły. 
4. Za organizację nauczania zdalnego i monitorowanie jego przebiegu 

odpowiada dyrektor szkoły, którego obowiązki zostały szczegółowo określone  
w rozporządzeniu. 

5. Nauczanie zdalne odbywa się poprzez dostępne dla uczniów i nauczycieli 
kanały internetowe, szczególnie poprzez dziennik elektroniczny Librus, który 
jest oficjalnym narzędziem komunikacji między nauczycielami, rodzicami i 
uczniami, lub pocztę elektroniczną.  

6. Nauczyciele zobowiązani są upewnić się, czy zaproponowany przez nich 
sposób komunikowania się z uczniami, przekazywania materiałów i kontroli 
postępów jest dostępny dla wszystkich uczniów. 

7. Jeżeli warunek opisany w punkcie 6. nie jest spełniony, nauczyciel 
zobowiązany jest do skorzystania z innej, dostępnej dla każdego ucznia formy 
zdalnej komunikacji. 

8. Nauczyciele, dobierając liczbę i stopień trudności zadań przekazywanych 
uczniom, winni brać pod uwagę: 
a) konieczność równomiernego obciążania uczniów obowiązkami; 
b) możliwości psychofizyczne dzieci; 
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c) ograniczenia wynikające z dysfunkcji, generującego duży stres braku stałej 
obecności i pomocy doświadczonego pedagoga, a nade wszystko z 
emocjonalnej presji wynikającej z trudnej sytuacji zagrożenia zdrowia 
swojego i bliskich, a także izolacji od rówieśników; 

d) realizację podstawy programowej. 
9. Rodzice powinni zadbać o to, aby dzieci: 

a) nie spędzały zbyt dużo czasu przed komputerem; 
b) wykonywały zlecone przez nauczycieli zadania w sposób naprzemienny: 

kilkudziesięciominutowa praca przy monitorze powinna być zamieniona na 
pracę z podręcznikiem, mapą, zeszytem ćwiczeń, rysowaniem, 
wykonywaniem ćwiczeń sportowych, zabawą, śpiewem, słuchaniem 
muzyki lub audiobooków, pomocą rodzicom w obowiązkach domowych, 
rozmowami telefonicznymi z przyjaciółmi, preferowanymi przez dziecko 
formami relaksu. 

c) Korzystały w miarę potrzeb ze wsparcia nauczycieli  
10. Nauczyciele w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy realizują zajęcia według 

ustalonego w szkole planu lekcji i dokumentują fakt ich przeprowadzenia 
wpisami w dziennikach. Wpisy w dziennikach papierowych zostaną 
uzupełnione w czasie ustalonym przez dyrektora szkoły. 

11. Nauczyciele w czasie pracy  są również dostępni dla uczniów i rodziców; 
oprócz opracowywania i przesyłania uczniom materiałów do samodzielnej 
pracy prowadzą w miarę potrzeb konsultacje, podczas których poprzez 
dziennik elektroniczny Librus lub inny ustalony, dostępny kanał odpowiadają 
na pytania, rozmawiają z uczniami i rodzicami, wskazując im możliwości 
optymalizacji kształcenia oraz dbania o higienę pracy i zdrowie psychiczne, 
pomagają zaplanować rozkład zajęć; kontaktują się z innymi nauczycielami w 
ramach zespołów zadaniowych, przygotowują materiały edukacyjne, wykonują 
zadania w zakresie samokształcenia oraz inne zlecone przez dyrektora 
placówki. 

12. Wychowawcy klas: 
a) monitorują funkcjonowanie nauczania wśród swoich wychowanków, 

zwracając szczególną uwagę na zbieranie informacji na temat problemów i 
utrudnień związanych z realizacją nauczania zdalnego oraz włączając się 
wraz z rodzicami, innymi nauczycielami oraz dyrekcją w proces eliminacji 
przeszkód; 

b) zbierają od nauczycieli informacje na temat uczniów nierealizujących 
nauczania zdalnego i próbują wyjaśnić tę kwestię z rodzicami 
(współpracują w tym zakresie z pedagogiem i psychologiem); 

c) zbierają od rodziców informacje o zaistnieniu okoliczności utrudniających 
bądź uniemożliwiających nauczanie, np. choroba dziecka itp.;  

d) w każdy dostępny sposób wspierają swoich wychowanków. 
13. Wychowawcy świetlicy rozpoznają potrzeby rodziców i uczniów – 

wychowanków świetlicy oraz wspierają nauczycieli w przygotowaniu 
materiałów edukacyjnych oraz propozycji zdrowego, bezpiecznego  
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i aktywnego spędzania wolnego czasu przez uczniów, a także pomagają 
wychowankom świetlicy w nauce, służąc poradami i wsparciem w miarę 
potrzeb. 

14. Psycholog, pedagog i logopeda świadczą pomoc w rozwiązywaniu doraźnych 
problemów uczniów i ich rodziców, prowadzą konsultacje i porady, wspierają 
nauczycieli pod kątem aspektów psychologicznych i pedagogicznych 
zaistniałej wyjątkowej sytuacji. 
 

Materiały edukacyjne 
 

15. Nauczyciele przygotowują i udostępniają w wybranej formie (z zastrzeżeniem 
punktów 5-7) materiały edukacyjne i zachęcają uczniów do wykonywania 
ćwiczeń, samodzielnego poszukiwania wiedzy, rozbudzania zainteresowań  
i ogólnie pojętego samorozwoju. 

16. Materiały edukacyjne, o których mowa w punkcie 15., powinny mieć  
w szczególności postać: 
a) zagadnień do opracowania na podstawie wskazanych przez nauczyciela  

i dostępnych dla ucznia źródeł, np. podręczników, zeszytów ćwiczeń, 
atlasów, lektur, słowników, Internetu, notatek w zeszytach 
przedmiotowych; 

b) ćwiczeń do wykonania przy pomocy proponowanych przez ministerstwo 
portali internetowych, np. WWW.epodreczniki.pl; 
WWW.gov.pl/zdalnelekcje; 

c)  wskazówek do samodzielnej pracy na podstawie opowiadań, lektur, 
wierszy, tekstów w językach angielskim i niemieckim, map, notatek, filmów 
edukacyjnych, obrazów, utworów muzycznych, kolorowanek, rebusów; 

d) zadań utrwalających omówiony materiał z zakresu podstawy programowej; 
e) zachęty do odwiedzania stron internetowych zawierających instrukcje  

i prezentacje (np. w postaci filmów) sposobów wykonania zabawek, 
origami, przedmiotów wykonanych techniką decoupage`u, prostych potraw, 
strojów,  makiet itp. 

f) zadań wspomagających koordynację wzrokowo-ruchową, integrację 
sensoryczną, logiczne myślenie, kompetencje społeczne. 

17. Nie należy stosować materiałów edukacyjnych wymagających od rodziców 
posiadania dodatkowego wyposażenia (np. drukarki, skanera, kamery) lub 
ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 
 

Ocenianie i klasyfikowanie 
 

18. Zawieszeniu ulegają § 54 punkty 2, 11, 12 Statutu Szkoły. 
19. Ocenie podlega przede wszystkim zaangażowanie uczniów w wykonywanie 

zadań, a zatem aktywność. 
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20. Nauczyciele mogą oceniać wykonane przez uczniów zadania i ćwiczenia, 
jeżeli wymiana materiałów pomiędzy wszystkimi uczniami i nauczycielem 
przebiega bez zakłóceń. 

21. Oceniane mogą być prace przesłane nauczycielowi w postaci pisemnych 
wypowiedzi lub rozwiązanych zadań matematycznych, zdjęć wykonanych 
zadań, rysunków, rebusów, tabel, wyrobów plastycznych bądź technicznych, 
opisów lub filmów z nagranymi ćwiczeniami sportowymi, grami i zabawami 
rodzinnymi, zadań w formie testowej itp. 

22. Nauczyciel chcący ocenić pracę ucznia zobowiązany jest wziąć pod uwagę 
jego możliwości, ograniczenia, sytuację rodzinną i warunki materialne. 

23. Każdą uzyskaną ocenę uczeń może poprawić w terminie oraz na zasadach 
ustalonych z nauczycielem. 

24. Jeżeli stan zagrożenia epidemiologicznego wymusi klasyfikację uczniów na 
podstawie wyników zdalnego nauczania, minimalna liczba ocen bieżących 
ustalonych każdemu uczniowi w semestrze winna wynosić: 
a) dla zajęć realizowanych w wymiarze 1 – 2 godz. tygodniowo – 3 oceny; 
b) dla zajęć realizowanych w wymiarze 3 – 4 godz. tygodniowo – 5 ocen; 
c) dla zajęć realizowanych w wymiarze powyżej 4 godz. tygodniowo – 6 ocen. 

25. Uczeń, który wykazał się aktywnością w ramach nauczania zdalnego, 
wykonywał zadania na miarę swoich możliwości i starał się uzyskać jak 
najlepsze wyniki nie może otrzymać oceny niedostatecznej ani być 
nieklasyfikowany na koniec semestru. 

26. Wnioski do dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny zachowania lub 
egzamin sprawdzający w sytuacji, kiedy rodzice/opiekunowie prawni nie 
zgadzają się z oceną proponowaną uczniowi przez nauczyciela, należy 
przesyłać drogą mejlową na adres sp42bytom@onet.pl w terminach 
ustalonych w § 62 pkt 1. i 4. Statutu Szkoły.  

27. Warunki przeprowadzania egzaminów sprawdzających, poprawkowych  
i klasyfikacyjnych nie ulegają zmianie (§ 62, 63, 64 i 65 Statutu Szkoły). Jeżeli 
zajdzie konieczność przeprowadzenia którejkolwiek z ww. form sprawdzenia 
wiedzy ucznia, a sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na jej 
przeprowadzenie na zasadach ustalonych w Statucie Szkoły, wówczas 
dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym ustali inne bezpieczne 
formy egzaminowania i powiadomi o nich rodziców/prawnych opiekunów 
ucznia. 

28. Nauczyciele na bieżąco przekazują informacje o postępach dziecka w nauce 
poprzez dziennik elektroniczny Librus, w którym zamieszczane będą oceny 
oraz komentarze. 
 

Postanowienia ko ńcowe 
 

29. Wszelkie wątpliwości oraz sytuacje sporne należy rozwiązywać, zachowując 
drogę służbową (począwszy od kontaktu z wychowawcą klasy). 
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30. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzyga dyrektor szkoły  
i w porozumieniu z nauczycielami oraz rodzicami wydaje stosowne decyzje. 

31. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia nauczycieli oraz rodziców o 
ustąpieniu szczególnych okoliczności, w których zastosowanie mają niniejsze 
przepisy.  
 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 
im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu 
mgr Piotr Bibiela 

 


