
ORGANIZACJA 

Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce organizuje nauczanie zdalne za pomocą platformy e-
learningowej: zajeciawdomu.pl, dziennika elektronicznego UONET+ oraz służbowej poczty 
elektronicznej.  Szkoła uwzględnia w pracy zdalnej różne potrzeby i możliwości edukacyjne 
uczniów, w tym wynikające z niepełnosprawności.  Zarówno w procesie edukacyjnym jak i w 
ocenianiu postępów uczniów, nauczyciele uwzględniają dostosowania wymagań 
edukacyjnych opracowane z poszczególnych przedmiotów dla uczniów z orzeczeniami o 
potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynikające z zaleceń z opinii Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej.  

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowie mają możliwość korzystania z 

porad i konsultacji: wychowawcy klasy, nauczycieli, pedagoga, psychologa, nauczycieli i 

specjalistów prowadzących rewalidację indywidualną oraz zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne w formie rozmów telefonicznych, komunikatorów oraz konsultacji 

indywidualnych na terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. 

OCENIANIE ZDALNE 

Zajęcia lekcyjne prowadzone za pomocą platformy e-learningowej oraz innych form 

komunikacji zdalnej odbywają się zgodnie z podstawa programową i obowiązującym planem 

lekcji. Uczeń może otrzymać oceny za: odpowiedź ustną za pośrednictwem komunikatorów i 

pisemną, przesłaną w formie maila, skanu, zdjęcia. 

Odpowiedź ustna i pisemna obejmuje: 

• materiał bieżący;  

• zadanie domowe;  

• wypracowania;  

• samodzielnie opracowane notatki;  

• prace zlecone przez nauczyciela (referaty, projekty); 

• karty pracy, itp.  

Wszystkie prace pisemne powinny być przesłane przez uczniów do nauczycieli, w możliwie 

krótkim, ustalonym terminie. Każdy ma prawo do poprawienia oceny w uzgodnionym z 

nauczycielem terminie.  W przypadku nauczania zdalnego na prośbę ucznia/rodzica 

nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie pisemnej lub ustnej. 

JAK ZORGANIZOWAĆ MŁODZIEŻY WARUNKI DO NAUKI W DOMU?  

1. Wspierać młodzież w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej 

porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań lub 

odbywania zajęć z nauczycielami online) zgodnie z obowiązującym planem lekcji.  

2. W miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy. 

3. Zachęcać młodzież do higienicznego trybu nauki (poranna higiena, śniadanie, krótkie 

przerwy w czasie nauki, najlepiej ruchowe). 

4. Ograniczać czynniki zakłócające naukę, np. korzystanie z różnych form rozrywki w czasie 

przerw w nauce (gry, You Tube, portale), nie obciążać w czasie przeznaczonym na naukę 

innymi obowiązkami. 



JAK MOTYWOWAĆ I WSPIERAĆ MŁODZIEŻ DO SYSTEMATYCZNEGO UCZENIA SIĘ POZA 
SZKOŁĄ? 

1. Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.  

2. Chwalić za wytrwałość i systematyczność. 

3. Uświadamiać uczniom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i 

umiejętności. 

4. W razie potrzeby konsultować się z nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem i 

psychologiem szkolnym. 

JAK ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO W SIECI? 

1. Monitorować cel i czas korzystania przez młodzież z sieci internetowej. 

2. Zachęcać do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z 

Internetu. 

 

Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali naszej pomocy, informacji, wsparcia w związku ze 

zdalnym nauczaniem lub sprawami wychowawczymi, prosimy o kontakt telefoniczny, 

mailowy lub przez e-dziennik oraz osobisty (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).  

 


