1. Realizacja obowiązku nauki odbywa się w sposób przewidziany zarządzeniem dyrektora
nr 3/2020/21 z dnia 26.10.2020r. za pośrednictwem platformy internetowej i dziennika
elektronicznego.
2. Zajęcia odbywają się według ustalonego tygodniowego planu zajęć: w klasach 1, 2, 3 i 4
zajęcia odbywają się online na platformie TEAMS.
3. Jednorazowy czas trwania zajęć online realizowanych przez nauczyciela nie powinien być
dłuższy niż 30 minut .
4. Obowiązkiem uczniów jest systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach online
5. W przypadku nieobecności na zajęciach online uczeń zobowiązany jest odebrać
przygotowany przez nauczyciela materiał oraz przygotować zadaną pracę domową we
wskazanym przez nauczyciela terminie.
6. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą rodzic zobowiązany jest do
poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy.
7. W czasie nauczania zdalnego uczeń jest oceniany przez nauczyciela.
8. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie informacji zwrotnej dotyczących osiągnięć edukacyjnych.
9. Ocenie podlegają:
- osiągnięcia edukacyjne ucznia;
- zachowanie
10. Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniane są:
- na podstawie zadań zleconych przez nauczyciela;
- umiejętności prezentowanych przez ucznia podczas pracy na lekcji online,
- na podstawie wykonywanych przez ucznia sprawdzianów.
11. Ocenianiu podlega również zachowanie rozumiane w szczególności jako wywiązywanie się z
obowiązku nauki. Pod uwagę będą brane , m.in. systematyczność pracy własnej, udział w
zajęciach online, terminowość odsyłania obowiązkowych prac.
12. Częstotliwość oceniania uczniów jest uzależniona od rodzaju zajęć i ustalana indywidualnie
przez nauczyciela.

13. Informacją na temat indywidualnych osiągnięć ucznia jest ocena, która nauczyciel wpisuje do
dziennika elektronicznego.
14. W przypadku nieotrzymania zadanej pracy nauczyciel wpisuje uczniowi „minus” i oczekuje
kolejne 2 dni na przesłanie zadanej pracy . Po upływie tego terminu uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną. Nauczyciel może odstąpić od wystawienia oceny niedostatecznej po
uwzględnieniu indywidualnej sytuacji ucznia.
15. Rewalidacje, zajęcia wyrównawcze, pozostałe zajęcia z zakresu udzielanej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem. W razie
braku możliwości przeprowadzenia tych zajęć zdalnie, będą one odbywały się w szkole.
16. Nauczyciel pracują zdalnie w domu lub w szkole.
17. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostanie odwołana.

