
ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA W Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach-Zdroju

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami przerwa w szkołach została wydłużona do 10 kwietnia. Do decyzji
Dyrektora należy określenie formy działania zdalnego nauczania w danej placówce.

Ostatnie dni sprawiły,  że  musiałam wyznaczyć  priorytety,  którymi powinniśmy - jako społeczność
Miejskiego Zespołu Szkół - kierować się w tym trudnym i nowym dla wszystkich okresie. Chcę, aby w
tym czasie  to uczniowie  powzięli  w dużej  mierze  odpowiedzialność  za  naukę.  Poprzedni  tydzień  i
trudności,  na  jakie  napotkaliśmy,  pozwoliły  nam  również  na  wniosek,  że  z  racji  problemów  ze
sprzętem  musimy  wykorzystać  maksymalnie  to,  co  w  dzisiejszych  czasach  ma  prawie  każdy  –
smartfon.

Dlatego też  -  w ramach zdalnej  szkoły  -  nasza Placówka wprowadza edukację  za  pośrednictwem
dziennika elektronicznego Uonet+, aplikacji ZooM i Google Classroom w klasach IV-VIII oraz Liceum.
Są one dostępne zarówno na telefon, w postaci aplikacji, jak i za pośrednictwem stron internetowych.
W klasach  I  –  III  nadal  pozostaje  dziennik  elektroniczny  Uonet  +  oraz  założone  w uzgodnieniu  z
Państwem grupy klasowe na portalach społecznościowych.

Zdalne nauczanie w klasach  I – III

1. Liczba  lekcji  w  danym dniu  nie  będzie  przekraczała  czterech  dziennie,  po  2-3  godziny  na
edukację  wczesnoszkolną  i  maksymalnie  jedną  dodatkową  (język  angielski,  religia,
wychowanie  fizyczne,  informatyka).  W  Uonecie+  na  czas  zdalnego  nauczania  został
wprowadzony nowy plan lekcji. Rodzice i dzieci w zależności od możliwości i potrzeb decydują
o godzinach pracy.  Dopuszczalne jest  kontaktowanie się  w godzinach popołudniowych, po
bezwzględnym uzgodnieniu tego z rodzicami.

2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele uczący w klasach I-III  kontaktują się 
z dziećmi za pośrednictwem dziennika elektronicznego Uonet+ poprzez wysyłanie wiadomości
na  konto  Rodzica/ucznia,  pocztę  elektroniczną  oraz  zgłoszone  przez  nauczycieli  platformy
edukacyjne.

3. Rodzice zobowiązani są do sprawdzania wiadomości w dzienniku elektronicznym codziennie.

4. Nauczyciele edukacji  wczesnoszkolnej codziennie wysyłają uczniom zadania do wypełnienia
(maksymalnie 3).

5. Pozostali nauczyciele (język angielski, religia, informatyka, wychowanie fizyczne) wysyłają 
uczniom zadania raz w tygodniu (w dniu, kiedy mają lekcję z daną klasą) i dają uczniom 
tydzień na wykonanie zadania.

6. Uczniowie  starają  się  pracować  samodzielnie,  według  podanych  wskazówek  -  w  razie
trudności w wyznaczonym czasie (zgodnie z nowym planem lekcji) mogą za pośrednictwem
dziennika elektronicznego Uonet+  skontaktować się z nauczycielem.

7. Jeśli  odrobione  zadania  mają  być  odesłane  do  nauczyciela  i  sprawdzone,  to  jednym  ze
sposobów komunikacji  jest  służbowy email  nauczyciela,  który  zostanie  udostępniony,  oraz
dziennik elektroniczny Uonet+.

8. Niektóre zadania podlegać będą ocenianiu. Nauczyciel wskaże, co będzie oceniane.



Zdalne nauczanie w klasach IV – VIII i Liceum.

1. Podstawową  platformą  komunikacji  pomiędzy  nauczycielem  a  uczniem  są:  Dziennik
elektroniczny Uonet+, poczta elektroniczna, platformy Zoom, Google Classroom (wersje na
telefon i strony internetowe).

Proszę  o  wsparcie  swoich  dzieci  w  początkowych  trudnościach  związanych  ze  zdalnym
nauczaniem. Przez parę dni będzie miał bowiem miejsce okres przejściowy, którego efektem ma
być ustandaryzowanie pracy zdalnej zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli.

2. Podstawową platformą komunikacji pomiędzy nauczycielem a rodzicem w dalszym ciągu jest
dziennik elektroniczny Uonet+ i poczta elektroniczna.

3. Dotychczasowy plan lekcji uległ zmianie i jest dostępny w Uonet od dnia 23.03 (poniedziałek).
Zajęcia dydaktyczne zaczynają się od godziny  8:00 .

4. Nauczyciel  w okresie  zdalnej  szkoły  przygotuje zakres treści  w rozłożeniu na cały  tydzień.
Zakres  treści  zostanie  przekazany  na  pierwszej  lekcji  z  daną  klasą  na  początku  tygodnia
zarówno na konto Uonet+ Rodzica, jak i ucznia.

5. Dodatkowo w trakcie trwania swojej lekcji (wg nowego planu) nauczyciel będzie pełnił dyżur
na Uonet+ dla danej klasy.  Jest  to czas,  w którym uczeń ma możliwość zadawania pytań
nauczycielowi w ramach omawianych zagadnień w danym tygodniu w czasie rzeczywistym.

6. W czasie trwania lekcji zdalnej uczniowie mają kontakt z nauczycielem poprzez komunikatory
w zasobach portalu Zoom i Google Classroom. Uczniowie po zapoznaniu się z materiałem
dotyczącym  danej  lekcji  będą  mogli  rozwiązywać  zlecone  zadania  na  bieżąco,  zadawać
pytania,  konsultować  swoją  pracę  zarówno z  grupą,  jak  i  nauczycielem.  W zależności  od
przedmiotu jednostka lekcyjna przewidziana jest na około 45 minut.

7. W  razie  nieobecności  ucznia  na  danej  lekcji,  istnieje  możliwość  odtworzenia  materiału  i
przeanalizowania go we własnym zakresie w ciągu tygodnia.

8. Kontakt z wychowawcą klasy odbywa się  również za pośrednictwem portalu Uonet+ oraz
poczty elektronicznej, w ważnych sprawach telefonicznie - po uzgodnieniu z Wychowawcą.
Wychowawca jest dostępny codziennie do godziny 14.00.

9. Nauczyciel,  wprowadzając  nowe tematy,  przekaże  uczniowi  zarówno informacje  na temat
omawianego materiału  (zleci  przeczytanie  odpowiednich  stron w podręczniku,  wyśle  inne
materiały  w  celu  ich  omówienia),  jak  również  prześle  zadania  sprawdzające  zrozumienie
tematu.

10. Nauczyciel informuje uczniów o tym, czy praca jest na ocenę.

11. Tymczasowo ulegnie zmianie system oceniania. Zależy nam na systematycznej pracy uczniów,
dlatego też uczeń w czasie trwania zdalnej szkoły będzie oceniany za aktywność lub prace
pisemne.  Aktywność  będzie  rozumiana  jako  odesłanie  wyznaczonego  przez  nauczyciela
zadania przez pocztę e-mail lub Google Classroom.

Zasady oceniania obowiązujące w klasa 1-3

1) ocenie podlegać będzie aktywność ucznia rozumiana jako zadania zlecone “na ocenę” przez
nauczyciela;

2) nauczyciele klas 1-3 utrzymują ocenianie opisowe plus dotychczasowy system oceniania;
3) Ilość zadań “na ocenę” nie może przekraczać 3 zadań dziennie.



Zasady oceniania obowiązujące w klasa 4-8 oraz Liceum

1) ocenie  podlegać  będzie  głównie  aktywność  ucznia  rozumiana  jako  zadania  “na  ocenę”
zlecone przez nauczyciela:

2) nauczyciel poinformuje ucznia o tym, które zadanie będzie podlegało ocenie;
3) do 10.04.2020 r. obowiązuje dotychczasowy system oceniania, na który składa się skala ocen

1-6;
4) ocenie  podlegać  będą  zadania  “na  ocenę”  zlecone  przez  nauczyciela;  o  formie  zadania

decyduje nauczyciel, jednak będą to m.in.: zadania obliczeniowe, doświadczenia, prezentacje
multimedialne, plakaty, prace plastyczne, wypracowania pisemne, itp.;

5) ilość zadań jest ściśle określona:

Tygodniowy przydział godzin z przedmiotu Maksymalna ilość zadań

3 do 5

2 do 3

1 1

6) termin zwrotu rozwiązanych zadań “na ocenę” wynosi nie więcej niż 7 dni od daty zlecenia
zadania (chyba, że nauczyciel w planie pracy zastrzeże inaczej);

7) w  zależności  od  rozwoju  sytuacji,  potrzeb  i  możliwości  uczniów,  nauczycieli  i  rodziców  -
powyższe zasady mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej
współpracy.


