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Aleksandrów Łódzki, 14 kwietnia 2020 roku

Szanowni Państwo,
działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9.04.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem
COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz 642), wprowadzam Zasady nauczania na odległość,
monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy i umiejętności oraz oceniania uczniów Sportowej
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim w okresie
od 15.04.2020 do odwołania (data wskazana zostanie przez Ministra Edukacji Narodowej).

ZASADY NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ, MONITOROWANIA POSTĘPÓW, WERYFIKACJI WIEDZY
I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ OCENIANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

1. Ilość realizowanych godzin przedmiotowych w ramach zdalnego nauczania:
Þ zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych;
Þ nauczanie zdalne prowadzone jest w dni tygodnia zgodnie z tygodniowym rozkładem
zajęć lekcyjnych.
2. Ilość przekazywanych prac do wykonania przez uczniów (według zgodności planu
ucznia z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych):
Þ
Þ
Þ
Þ

5-4 godziny lekcyjne - maksymalnie 4 prace w tygodniu do samodzielnego wykonania;
3-2 godziny lekcyjne - maksymalnie 2 prace w tygodniu do samodzielnego wykonania;
1 godzina lekcyjna - maksymalnie 1 praca w tygodniu do samodzielnego wykonania;
terminy realizacji zleconych zadań ustala nauczyciel indywidualnie, podając dokładny
czas, nie wcześniejszy niż termin kolejnych zajęć z danego przedmiotu, zgodnie
z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zostali zobowiązani do przekazywania prac
domowych, które nie będą wymagały od uczniów większego nakładu czasu niż
w normalnych warunkach realizacji procesu kształcenia.
Uczniowie zobowiązani są do samodzielnego wykonywania zadanych prac domowych.
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3. Forma prowadzenia zajęć:
Þ nauczyciel zobowiązany jest do przekazania treści realizowanego tematu/lekcji
w formie przygotowanego streszczenia, prezentacji, streamu lub filmu z danego zakresu
tematycznego;
Þ nauczyciel zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych w godzinach
prowadzenia zajęć jest dostępny dla uczniów za pomocą aplikacji zdalnych (Teams,
Outlook);
Þ streszczenie tematu, prezentacja, stream lub film przekazywany jest do uczniów na
kanale przedmiotowym - nie zamieszcza się tych materiałów na kanale ogólnym danej
klasy;
Þ dopuszcza się również możliwość prowadzenia lekcji online przy wykorzystaniu aplikacji
Teams – połącznie video. W tym przypadku, nauczyciel z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem musi poinformować uczniów i wysłać zaproszenie za pomocą
kalendarza w aplikacji Teams. Lekcja w takiej formie lekcji musi być realizowana
w godzinach trwania danych zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych.
Þ przy prowadzeniu lekcji online wprowadza się maksymalną liczbę godzin, którą
nauczyciel może wykorzystać w ciągu tygodnia:
5-4 godziny lekcyjne - maksymalnie 3 godziny lekcyjne w formie online;
3-2 godziny lekcyjne - maksymalnie 2 godziny lekcyjne w formie online;
1 godzina lekcyjna - maksymalnie 1 godzina lekcyjna w formie online.
4. Przekazywanie przez nauczycieli prac domowych/zadań/testów/quizów do wykonania:
Þ prace domowe, zadania do wykonania przekazuje się za pomocą funkcji „zadania”,
wprowadzając tytuł, kategorię (przedmiot), krótką instrukcję oraz określa się termin
wykonania;
Þ prace domowe, zadania do wykonania przekazuje się za pomocą kart pracy, testów,
quizów, ankiet przygotowanych w aplikacji „Forms” oraz w formie odpowiedzi na
pytania z podręczników, określając każdorazowo termin wykonania;
Þ terminy wykonania zleconych zadań nauczyciel ustala indywidualnie, podając
każdorazowo czas, nie wcześniejszy niż termin kolejnych zajęć z danego przedmiotu
zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych;
Þ za pomocą aplikacji Forms, w formie testu, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia
testów sprawdzających przyswojenie zrealizowanego materiału;
Þ każdy nauczyciel zobowiązany jest do przekazania na swoim kanale przedmiotowym
informacji dla uczniów o sposobie odsyłania wykonanych zadań/prac domowych.
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5. Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zobowiązuje się do komunikacji z uczniami
za pośrednictwem dziennika elektronicznego (komunikacja z rodzicami) i przekazanie
prac/treści do realizacji przez uczniów.
6. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego
(komunikacja z rodzicami) mogą przesłać raz w tygodniu do rozwiązania test/quiz
przygotowany w aplikacji Forms.
7. Zasady oceniania uczniów klas IV-VIII:
Þ
Þ
Þ
Þ

ocenianiu podlega aktywność, systematyczność ucznia;
ocenianiu podlegają odesłane prace domowe/karty pracy;
ocenianiu podlegają przeprowadzone testy, sprawdziany, quizy;
nauczyciel danego przedmiotu w ciągu tygodnia może ocenić tylko raz (wstawić
maksymalnie po jednej ocenie) za:
- aktywność ucznia,
- przesłaną przez ucznia pracę/zadanie domowe,
- sprawdzian, test, quiz;
Þ wszystkie oceny w okresie nauczania zdalnego będą miały wagę „1”;
Þ kryteria procentowe przy ocenie testów, sprawdzianów pozostają takie same jak w
obowiązujących w szkole Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
8. Zasady oceniania uczniów klas I-III:
Þ ocenianiu podlega aktywność, systematyczność ucznia;
Þ ocenianiu podlegają odesłane prace domowe/karty pracy;
Þ nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w ciągu tygodnia może ocenić tylko raz (wstawić
maksymalnie po jednej ocenie) za :
- aktywność ucznia;
- przesłaną przez ucznia pracę/zadanie domowe;
- test/quiz/sprawdzian
z każdej prowadzonej edukacji (polonistycznej, matematycznej, językowej itd.)
9. W ramach nauczania na odległość nie są prowadzone zajęcia dodatkowe (zajęcia
rozwijające zainteresowania, zajęcia wyrównawcze, terapia pedagogiczna, terapia
logopedyczna).
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10. Wychowawcy klas IV-VIII w ramach realizacji godzin wychowawczych pozostają
dostępni dla uczniów za pomocą aplikacji zdalnych (Teams) zgodnie z tygodniowym
rozkładem zajęć lekcyjnych. Wychowawcy klas zobowiązani są do prowadzenia godziny
wychowawcznej w formie lekcji online.
11. Wychowawcy klas IV-VIII zobowiązani są do przekazania rodzicom każdego ucznia na
koniec okresu nauczania na odległość imiennego raportu aktywności ucznia i realizacji
poszczególnych zadań.
12. Wszyscy nauczyciele pozostają dostępni dla rodziców przy wykorzystaniu aplikacji
zdalnych (dziennik elektroniczny, Teams, Outlook).

Piotr Adamczewski
Dyrektor
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3
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