
Sposób  informowania uczniów i rodziców o postępach uczniów w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki w SP 215 w roku 

szkolnym 2021/2022 

 

1. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych 

o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego. 

2. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas 

bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez 

nauczyciela poprzez: 

a) e-dziennik  

b) platformę Teams). 

3. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego 

ocenach. Kontakt nauczyciela z rodzicami powinien odbywać się z wykorzystaniem 

następujących narzędzi: dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, telefonów 

komórkowych i stacjonarnych, komunikatorów internetowych. 

4. Wszystkie oceny powinny zostać wpisane do dziennika elektronicznego w terminie 

maksymalnie do 14 dni od wyznaczonego  przez nauczyciela terminu oddania 

wykonanej pracy przez ucznia. 

5. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach 

w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki 

nauczania na odległość poprzez:  

a) e-dziennik. 

b) telefonicznie 

6. W przypadku nieudanej trzykrotnej próby nawiązania kontaktu nauczyciela z 

rodzicami ucznia lub nim samym, nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy, który 

ustala przyczynę braku aktywności ucznia. Informacja o takim uczniu przekazywana 

jest również dyrektorowi szkoły. 

7. W przypadku przedłużającego się problemu kontaktu z rodzicami ucznia lub z nim 

samym, dyrektor w porozumieniu z wychowawcą klasy, informuje pisemnie rodziców 

o konsekwencjach niespełnienia obowiązku szkolnego w formie zdalnego nauczania.  

8. Wychowawcy na bieżąco zbierają od nauczycieli informacje na temat aktywności 

uczniów podczas zdalnego nauczania. Lista uczniów niewykazujących aktywności 

edukacyjnej przekazywana jest do pedagoga i psychologa  szkolnego, który przez 

osobisty kontakt z rodzicem pomaga wychowawcy zdiagnozować i rozwiązać 

problem. 

9. Rodzic ma obowiązek systematycznie logować się do e-dziennika (sprawdzać 

wiadomości i oceny), powinien wspierać ucznia w jego działaniach, nie wyręczać go. 

10. Rodzic/ prawny opiekun ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem (poprzez e-

dziennik lub e-mail) w razie pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez 

ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość lub 

innych przyczyn nieaktywności  ucznia   w procesie dydaktycznym (brak logowania, 

brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile 

nauczycieli, ). 

11. O zaległościach nauczyciel informuje rodzica i wychowawcę klasy. 

12. Rodzice powiadamiają wychowawcę o braku możliwości realizacji nauczania 

zdalnego w przypadku choroby dziecka. 

 


