
 
 

Załącznik  
do Zarządzenie nr 22/2019/2020 

z dnia 25.03.2020 r. 

 

Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły, obowiązków nauczycieli 

oraz oceniania w okresie zdalnego nauczania w związku z ograniczeniem 

funkcjonowania podmiotów systemu oświaty 

 

 

Na podstawie § 1 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 

2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), 
 
 
 
 

§ 1. 
 

Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego 
 

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami:  
1) tematy zajęć, frekwencję oraz oceny uczniów, a także inne wpisy w dzienniku 

elektronicznym /np.: sprawdziany, prace domowe, uwagi/ należy uzupełniać na 

bieżąco, 
 

2) dokumenty w wersji papierowej /np. dzienniki zajęć pozalekcyjnych/, które są 

dostępne wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione przez nauczycieli po 

odwieszeniu zajęć stacjonarnych, 
 

3) nauczyciele pracujący zdalnie, którzy nie posiadają dostępu do papierowej 

dokumentacji, zobowiązani są do prowadzenia własnej wewnętrznej dokumentacji, 

na podstawie której, po powrocie do szkoły, dokonają wpisów w dokumentacji 

właściwej,  
4) inne  dokumenty,  np.:  wykaz  treści  nauczania  na  dany  tydzień,  sprawozdania,  

wykazy godzin, notatki służbowe, protokoły, itp. mogą być tworzone zdalnie i 

przesyłane drogą elektroniczną. 

 
 

2. W okresie prowadzenia przez szkołę zdalnego nauczania, nauczyciele zobowiązani są 

do uzupełniania dziennika elektronicznego w szczególności wpisywania tematów 

realizowanych zajęć w poszczególne dni tygodnia. Nauczyciele specjaliści i oddziałów 

przedszkolnych przesyłają miesięczne raporty działań w okresie zdalnego nauczania 

stanowiące załącznik nr 1 i 2.  

 

 

§ 2. 

 

Realizacja podstawy programowej i organizacja nauczania 
 

1. O wszelkich trudnościach w realizacji podstawy programowej lub przypuszczeniach,  



 
 

że mogą one nastąpić, należy informować dyrektora szkoły niezwłocznie. Informację 

należy kierować na piśmie drogą mailową poprzez dziennik elektroniczny. Informacja 

ta, poza opisem samych trudności, powinna zawierać również przyczyny ich 

zaistnienia oraz proponowany sposób rozwiązania tego problemu. 

 

2. Nauczyciele, chcący wprowadzić zmiany w programach nauczania, w oparciu o które 

prowadzona jest edukacja w Szkole Podstawowej im. Tomasza Masteja w Chojnem w 

roku szkolnym 2019/2020, zobowiązani są do przesłania proponowanych dyrektorowi 

szkoły zmian, w celu ich zatwierdzenia, niezwłocznie. Wnioski wraz z uzasadnieniem, 

należy kierować na piśmie drogą mailową poprzez dziennik elektroniczny. 

 

3. W  ramach  realizacji  podstawy  programowej  /w  okresie  zdalnej  nauki/  nauczyciel 
 

powinien zmodyfikować plan nauczania w taki sposób, aby w pierwszej kolejności 

realizować treści najłatwiejsze i możliwe do samodzielnego opanowania przez 

uczniów. Zaleca się konsultacje w tym zakresie w zespołach przedmiotowych, z 

zachowaniem drogi elektronicznej. 

 

4. W planach wynikowych opracowanych dla poszczególnych klas na rok szkolny 

2019/20 nauczyciel ma obowiązek zaznaczać treści, które w okresie zdalnego 

nauczania nie zostały w danej klasie zrealizowane lub zostały przesunięte na później 

/lub do klasy programowo wyższej/ albo pominięte. 

 

5. W okresie zdalnego nauczania plan zajęć lekcyjnych dla poszczególnych oddziałów 

realizowany jest bez zmian.  

 

6. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w danej klasie ustalany zostaje 

we współpracy dyrektora z nauczycielami i uwzględnia w szczególności:  

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia,  

4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia,  

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

 

 

§ 3. 

 

Obowiązki nauczycieli 

 

1. Nauczyciele organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy:  
1) formach i częstotliwości kontaktu,  
2) zakresie zadań,  
3) materiałach,  



 
 

4) terminie i formach indywidualnych konsultacji,  
5) terminach i formach oddawania prac itp.,  
6) zasadach oceniania. 

 

2. Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia zajęć zdalnego nauczania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz obowiązującym w szkole planem. 

 

3. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów. 

 

4. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów 

prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego. 

 

5. Nauczyciel bibliotekarz przygotowuje dla uczniów ofertę czytelniczą, kieruje do 

uczniów ofertę e-lektur lub przydatne adresy witryn internetowych, z których mogą oni 

korzystać. Jeżeli pozwalają na to przepisy prawa, bibliotekarz pełni dyżur w siedzibie 

szkoły i przygotowuje dla uczniów oraz wypożycza książki /zgodnie z przesłanym 

przez uczniów lub ich rodziców drogą elektroniczną zapotrzebowaniem/. 

 

6. Nauczyciel zajęć świetlicowych opracowuje i udostępnia za pośrednictwem strony 

internetowej szkoły ofertę gier, zabaw, ćwiczeń, które można samodzielnie wykonać w 

domu. Odnajduje i przekazuje linki do ciekawych wydarzeń kulturalnych 

rozwijających różne zainteresowania uczniów. Przygotowuje konkursy dla uczniów 

szkoły, działa w zespołach zadaniowych oraz wykonuje inne czynności zlecone przez 

dyrektora szkoły. 

 

§ 4. 

 

Obowiązki wychowawców 

 

1. Wychowawca ma obowiązek:  
1) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu 

komputerowego i do Internetu. W przypadku braku tego dostępu wychowawca 

niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu ustalenia 

alternatywnych form kształcenia,  
2) wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, 

telefon) ze swoimi wychowankami,  
3) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, 

które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice, 

 

4) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych 

konsultacji z wychowawcą klasy. 

 

2. Wychowawca w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej /lub w 

inny alternatywny sposób/ z każdym uczniem – informacje te przekazuje wszystkim 

nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie. 

 

 



 
 

§ 5. 

 

Obowiązki pedagoga szkolnego 

 

1. W czasie trwania epidemii wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga szkolnego ma 

charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne. 

 

2. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym 

harmonogramem. 

 

3. Harmonogram pracy pedagoga jest dostępny w widoczny miejscu na stronie 

internetowej szkoły. 

 

4. Pedagog szkolny ma obowiązek: 

 

1) ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania o tym 

fakcie dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów 

i rodziców, 
 

2) świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania 

sytuacji kryzysowej, a w szczególności: 
 

a) otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie 

występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią 

koronawirusa,  
b) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,  
c) minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się 

w wyniku wdrażania nauczania zdalnego, 
 

d) otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z 

adaptacją do nauczania zdalnego, 
 

e) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do nauczania zdalnego,  
3) wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych 

uczniów w kontekście nauczania zdalnego. 
 
 
 
 
 



 
 

§ 6. 

 

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz 

otrzymanych ocenach 
 

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej 

(nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, 

quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym). 

 

2. 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. 

 

3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub 

przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia. 

 

4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści 

podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek 

nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez 

nauczyciela. 

 

5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas 

bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez 

nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne). 

 

6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego 

ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-

dziennik lub komunikatory społeczne). 

 

7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w 

opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki 
 

nauczania na odległość (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne). 

 

§ 7. 
 

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu 

 

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania 

określone w Statucie Szkoły. 

 

2. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają możliwości 

psychofizyczne ucznia do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej. 
 
 
 

 



 
 

3. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki 

związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

 

4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma 

umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

 

5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 

kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany 

poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności 

wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, 

w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i itp. 
 
 

7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą przeprowadzać: kartkówki, testy, prace klasowe, 

sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania 

pracy przez ucznia. 

 

8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia uczniowi dokładnych 

wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem określonych narzędzi 

informatycznych powinno zostać wykonane. 

 

9. Nauczyciele wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, 

określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy /jeśli zadanie nie zostało 

wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy/. 

 

10. Na podstawie ustaleń zawartych między uczniem a nauczycielem część prac 

wykonanych w okresie zdalnego nauczania może być sprawdzona i oceniona po 

powrocie do zajęć stacjonarnych w szkole. 
 

 

§ 8. 

 

Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 
 

 

1. 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. 



 
 

 

2. 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 

psychologiczno-pedagogicznej uczniom. 

 

3. 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. 

 

4. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby 

niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do 

momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły. 

 

5. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje. 

 

6. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie 

odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikator 

społecznościowy. 

 

7. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel wspomagający lub specjalista, 

informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły/placówki. 

 

8. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową 

i/lub poprzez e-dziennik. 
 
 

§ 9. 

 

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie 
 

 

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania należy dołożyć szczególnej staranności w 

przestrzeganiu zasad bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów 

Internetu. 
 

2. Do przestrzegania ww zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły. 

 

 
 

 

Dyrektor Szkoły  

Agnieszka  Rychlewska 
 

 

 
 



 
 

 

Aneks  nr 1  

z dn. 1.10.2020 r. 

 

wprowadza do  Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły, obowiązków nauczycieli 

oraz oceniania w okresie zdalnego nauczania w związku z ograniczeniem 

funkcjonowania podmiotów systemy oświaty 

 

następujące zmiany: 

1. Określoną w § 2 pkt.2 treść: w roku szkolnym 2019/2020,  

zastępuje się treścią: w danym roku szkolnym  

2. Określoną w § 2 pkt.2 treść: Wnioski wraz z uzasadnieniem, należy kierować na 

piśmie drogą mailową poprzez dziennik elektroniczny, 

zastępuje się treścią: Wnioski wraz z uzasadnieniem, należy kierować na piśmie drogą 

mailową lub osobiście wg załącznika nr 3. 

3. Określoną w § 2 pkt.4 treść: na rok szkolny 2019/2020,  

zastępuje się treścią: na dany rok szkolny.  

 

Z aneksem zostali zapoznani członkowie RP w dn. 23.10.2020r. 

 
 
 
 
 

Dyrektor Szkoły  

mgr Agnieszka  Rychlewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


