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1. Nauczyciele przekazują informację na temat samodzielnej pracy w domu za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego (wiadomość przesyłana jest do rodzica i ucznia). 

2. Informacje przesyłane do uczniów powinny zawierać: 

a. temat zajęć 

b. cel, czego uczniowie powinni się  nauczyć, 

c. zadania i w razie konieczności wskazówki do ich wykonania, 

d. linki lub informacje gdzie znajdą potrzebne materiały, 

e. termin wykonania pracy, 

f. informacje o sposobie przesłania pracy do nauczyciela, 

g. wagę oceny - w przypadku prac na ocenę. 

3. Zadania i materiały powinny być udostępnione dla uczniów w danym dniu, w którym zaplanowana jest lekcja 

z danego przedmiotu. Możliwe jest jednak wysłanie materiałów dzień wcześniej, w godzinach 

popołudniowych, po godz.17.00. Mogą wystąpić także opóźnienia w przesyłaniu materiałów spowodowane 

np.: obciążeniem sieci. 

4. Ocenianiu podlegają umiejętności nabyte podczas samodzielnej  pracy ucznia w domu na podstawie 

udostępnionych przez nauczyciela materiałów multimedialnych. 

5. Aktywności, które będą oceniane podczas nauczania zdalnego będą miały wagę od 1 do 3. O wadze oceny 

decyduje nauczyciel i informuje o niej ucznia i rodzica w momencie zadawania zadania. 

6. Oceny wstawiane są do e-dziennika. 

7. Wiedza sprawdzana może być poprzez min.: 

a. kartkówki, 

b. kary pracy, 

c. prezentacje, 

d. testy, 

e. zadania interaktywne, 

f. quizy, 



2 
 

g. karty obserwacji, 

h. prace pisemne. 

8. Oceniane są również zaangażowanie i terminowe wywiązywanie się z zadań oraz aktywność ucznia. 

9. Uczniowie są zobowiązani do wykonania zadań przesłanych przez nauczyciela. 

10. Na prośbę nauczyciela, uczeń jest zobowiązany odsyłać wykonane zadania np.: prezentacje multimedialne, 

zdjęcia wykonanych w zeszycie zadań, wypełnione karty pracy. Prace przesyłane są przez e-mail na adres 

podany przez nauczyciela. Uczeń zobowiązany jest zapisać na poczcie swoje prace w folderze „Wysłane”. 

11.  O terminie i sposobie odsyłania prac decyduje nauczyciel, informując wcześniej uczniów/rodziców. 

12. . W przypadku problemów technicznych uczniowie i/lub rodzice powinni skontaktować się z nauczycielem za 

pośrednictwem e- dziennika i zgłosić ten fakt. 

13. Nauczyciel może stosować w okresie pracy  zdalnej elementy oceniania kształtującego. W ramach oceny 

pracy uczeń może otrzymać także komentarz do wykonanego przez siebie zadania lub kartę z odpowiedziami 

do weryfikacji swojej pracy. 

14. W przypadku choroby dziecka rodzic powinien poinformować szkołę o niemożności wykonania zadania  

w wyznaczonym terminie i ustalić termin oddania pracy. 

15. Zawsze bierzemy pod uwagę możliwości uczniów oraz możliwości sprzętu i sieci. 

16. Rodzice i/lub uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielami przez e-dziennik. Nauczyciel zobowiązany 

jest do udzielenia informacji zwrotnej w ciągu dwóch dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas ten 

może się wydłużyć. 
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