
Procedury obowiązujące w trakcie zdalnego nauczania 

 w Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach 

 

1. Każdy nauczyciel przedmiotu tworzy aneks do PSO na czas zdalnego lub hybrydowego nauczania, 

uwzględniając w nim terminowość i systematyczność oddawania prac. 

2. Zajęcia odbywają się w całej szkole na jednej i tej samej platformie. 

3. Nauczyciel ustala formę prowadzenia lekcji (np. zajęcia online). 

4. Lekcje odbywają w się w czasie realnym wg tygodniowego rozkładu zajęć. 

5. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie tygodniowego rozkładu zajęć uwzględniając specyfikę 

przedmiotu i pracy nauczyciela. 

6. Na lekcjach online sprawdzana jest obecność ucznia. Rodzic usprawiedliwia nieobecność ucznia na 

ogólnie przyjętych zasadach. 

7. W przypadku problemów technicznych (np. współdzielenie komputera z rodzeństwem, brak lub słaby 

internet itp.) rodzic, opiekun ma obowiązek przekazać taką informację wychowawcy klasy przed 

rozpoczęciem zajęć zdalnych. 

8. Uczeń nieobecny na zajęciach z powodów zgłoszonych wcześniej problemów technicznych ma 

obowiązek opracować materiał z lekcji na podstawie dostarczonych przez nauczycieli materiałów, 

wykonać wskazane ćwiczenia / zadania i przekazać je nauczycielowi prowadzącemu w ustalonym 

terminie.   

9. Uczeń uczestniczący w zajęciach online podlega ocenianiu w formie przewidzianej przez PSO  

i WSO dotyczącej oceny z zachowania. Praca przed komputerem jest uznawana za pracę na lekcji. Uczeń 

może otrzymać punkty ujemne z zachowania za niewłaściwe postępowanie i nieprzestrzeganie net 

etykiety, (np. zakaz spamowania, zakłócania toku lekcji,  rozpowszechnienia nagrań z przebiegu lekcji – 

RODO) 

10. Nauczyciel jest dostępny dla ucznia w czasie godzin przewidzianych planem lekcji. Natomiast lekcja 

może trwać krócej niż 45minut. Pozostały czas będzie przeznaczony na pracę własną ucznia. 

11. Nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim,  nie świadczy pracy. 

12. Nauczyciel przebywający na kwarantannie podczas nauczania zdalnego  zobowiązany jest do pracy 

zdalnej w domu wg tygodniowego rozkładu zajęć. 

13. Jeśli szkoła zostanie zamknięta  przez władze rządowe, oświatowe lub miejskie ze względu na duże 

zagrożenia epidemiologiczne w regionie, nauczyciele wykonują swoje obowiązki zdalnie,  przebywając 



w szkole w salach wg tygodniowego rozkładu zajęć z zachowaniem reżimu sanitarnego, a w 

szczególnych przypadkach w domu, za zgodą dyrektora. 

12. W momencie ogłoszenia pracy zdalnej uczeń musi zabrać ze szkoły wszystkie swoje podręczniki  

i inne przedmioty, które będą mu potrzebne do nauki zdalnej. 

13. Uczniom klas 1 - 3 nauczyciel może przekazać materiały do opracowania w domu pod kontrolą i ze 

wsparciem rodzica. Zalecane jest prowadzenie zajęć online przez nauczyciela dla dzieci bardziej 

samodzielnych,   starszych np. w klasach  2-3. 

 

  

 

 

Procedury obowiązujące w trakcie nauczania hybrydowego 

w Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach 

 

1.  Podczas nauczania hybrydowego uczniów uczestniczących  w zajęciach stacjonarnych obowiązują 

procedury zapobiegające rozpowszechnianiu pandemii COVID 19, stworzone dla Szkoły Podstawowej 

nr 7 w Gliwicach. 

2. Podczas nauczania hybrydowego uczniów objętych nauczaniem zdalnym obowiązują procedury 

dotyczące nauczania zdalnego. 

3. Uczniowie uczący się w systemie zdalnym mają absolutny zakaz nagrywania lekcji, które odbywają 

się w szkole, a tym bardziej udostępniania ich osobom trzecim (np. w postaci linków do połączenia wideo 

lub umożliwienia osobą postronnym, w tym rodzinie, obserwowania ekranu monitora/ tabletu/ telefonu, 

na którym widoczna jest lekcja). 

4. Jeśli nauczanie hybrydowe / zdalne dotyczy całej klasy, zajęcia dla klas prowadzone są przez 

nauczycieli online, zgodnie z planem zajęć klasy. 

5. Jeśli nauczanie hybrydowe / zdalne  dotyczy pojedynczych uczniów, wówczas nauczyciel ustala formę 

nauczania biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu, rodzaj lekcji (ćwiczeniowa / wprowadzająca temat) 

oraz dobro uczniów, którzy obecni są na danej lekcji w klasie. 

4. Uczniowie uczący się w systemie zdalnym po powrocie z kwarantanny mają obowiązek uzupełnić 

zaległe sprawdziany lub kartkówki, których z racji specyfiki nauczania nie można było przeprowadzić,  

w terminie do 14 dni od powrotu do szkoły. 

 


