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PROCEDURA  nauczania na odległość 

Specjalnej Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta w Szczecinie 

 

I. Dyrektor: 

• koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami, uwzględniając potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów; 

• ustala w porozumieniu z nauczycielami i przekazuje do wiadomości uczniów i rodziców 

 e – plan zajęć oraz harmonogram konsultacji z nauczycielami i innymi pracownikami 

pedagogicznymi szkoły (pedagodzy, psycholodzy) wraz z informacją o możliwych 

formach komunikacji (telefon, poczta elektroniczna itd.). 

 

II. Nauczyciel: 

• przygotowuje dla uczniów materiały i zagadnienia do opracowania, w celu zrealizowania 

przez ucznia podstawy programowej, obowiązującej na danym etapie kształcenia; 

• przeprowadza konsultacje z uczniami i rodzicami wg harmonogramu ustalonego przez 

dyrektora; 

• udziela uczniowi oraz rodzicowi/opiekunowi prawnemu informacji zwrotnej (w tym 

ocenia) na temat postępów ucznia w nauce za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

bezpośredniej rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem wychowawcy klasy wg.  

Informacji o konsultacjach z wychowawcami  ustalonej przez dyrektora. 

 

III. Uczeń: 

• jest zobowiązany realizować obowiązek szkolny poprzez wykonywanie zadań zleconych 

przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i odsyłanie ich do sprawdzenia wg 

harmonogramu określonego w e-planie zajęć; 

• ma prawo do rzetelnej informacji zwrotnej (w tym oceny) swoich postępów w nauce; 

• ma prawo korzystać z konsultacji z nauczycielami, wychowawcami w terminach i za 

pośrednictwem komunikatorów określonych przez dyrektora; wyżej opisane konsultacje  

 

IV. Rodzic/opiekun prawny: 

• jest zobowiązany poinformować wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły o zaistnieniu 

przeszkody w realizowaniu zdalnego nauczania natury technicznej (np.: brak sprzętu 

komputerowego, brak dostępu do Internetu), zdrowotnej (np.: choroba ucznia), 

wychowawczej (np.: niesubordynacja syna/podopiecznego); rodzic/opiekun może 

to zrobić telefonicznie (tel.     lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ; 

• ma prawo do konsultacji z nauczycielami, wychowawcami i innymi pracownikami 

pedagogicznymi ośrodka (pedagodzy, psycholodzy) w terminach i za pośrednictwem 

komunikatorów określonych przez dyrektora; przedmiotem konsultacji mogą być kwestie 

edukacyjne i wychowawcze;  

• ma prawo do rzetelnej informacji zwrotnej (w tym oceny) postępów w nauce swojego 

syna/podopiecznego za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmowy telefonicznej 

z wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotu w terminach określonych przez 

dyrektora. 


