
Aneks do PSO wychowania fizycznego w ZSP w Mykanowie na wypadek 

nauczania  zdalnego. 

 

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej z wychowania fizycznego 

odbywać się będzie poprzez platformę Librus oraz szkolną platformę Gsuite 

@mykanow.edu.com. 

 

2. Lekcje odbywają się w dniach ujętych w planie lekcji klasy. Grafik zajęć 

online dla uczniów umieszczony będzie w Terminarzu Librusa. Nieobecność 

ucznia na spotkaniach jest odnotowywana w dzienniku Librus. Obecność 

sprawdzana jest na każdych zajęciach. Nauczyciel ma prawo sprawdzić w 

trakcie lekcji, czy uczeń jest obecny. W sytuacji braku reakcji ze strony 

ucznia (mimo widocznej jego obecności), nauczyciel ma prawo odnotować 

brak aktywności ucznia na zajęciach. Nauczyciel nie ponosi 

odpowiedzialności za jakość internetu w domu ucznia. Uczeń nieobecny na 

zajęciach ma obowiązek uzupełnić materiał z zajęć. 

 

3. Nauczanie zdalne prowadzone jest w formie: 

 materiałów przesyłanych poprzez dziennik elektroniczny Librus lub 

platformę G-Suite ( linki do stron z materiałami edukacyjnymi, tematy do 

samodzielnego opracowania w oparciu o podane źródło, zadania 

domowe). Do zadań lub tematów, nad którymi uczeń pracuje 

samodzielnie nauczyciel podaje szczegółowe instrukcje (instrukcja „krok 

po kroku”). 

 materiałów zawartych w plikach umieszczonych na Dysku Google 

Classroom 

 lekcji on-line platform G-Suite. 

 

4. W momencie nie zrealizowania zaplanowanych treści w danym roku 

szkolnym materiał zostanie zrealizowany po powrocie do nauczania 

stacjonarnego.  

  

5. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie 

poprzez: 

  aktywny udział w lekcjach online  

  wykonane zadania, ćwiczenia, karty pracy przesyłane do nauczyciela 

poprzez w/w platformy 

 

6. Obowiązkiem ucznia jest wykonanie i przesłanie wszystkich prac 

wymaganych na bieżąco przez nauczyciela. Uczeń odsyła prace pisemne w 

wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Za terminowe wywiązywanie się z 

zadań uczeń dostaje „+” (plus), a za brak zadań w terminie „-„ (minus). Trzy 

plusy dają piątkę, a trzy minusy ocenę niedostateczną. Ocenianie jest zgodne z 

przyjętymi w szkole zasadami określonymi w WSO.  Oceny wystawiane w 

okresie kształcenia na odległość będą notowane przez nauczycieli na bieżąco w 

dzienniku lekcyjnym. 



 

7. O problemach technicznych uczeń lub rodzice są zobowiązani powiadomić 

nauczyciela za pomocą wiadomości Librus lub w wyjątkowych okolicznościach 

telefonicznie szkołę lub wychowawcę.  

Uczeń, który z przyczyn technicznych nie może wywiązywać się z zadań, 

będzie mógł otrzymywać zadania w formie papierowej poprzez sekretariat 

szkoły, a prace kontrolne zaliczać w innym ustalonym terminie lub jeśli będzie 

taka możliwość indywidualnie w szkole w warunkach bezpiecznych. 

 

8. Waga ocen jest niezmienna. 

 

9. Wyznaczone zostaną stałe terminy kontaktu z rodzicami i uczniami online w 

celu udzielania informacji rodzicom z danej klasy oraz dla rodziców i dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Terminy tych konsultacji i linki do spotkań umieszczone będą w Terminarzu 

Librus. 

 

10. Tematy z rozkładu materiału zostaną zmodyfikowane. Zwiększymy liczbę 

godzin związanych ze zdrowym stylem życia, przepisami poszczególnych 

dyscyplin sportowych, zajęć przy muzyce, ruchu na świeżym powietrzu 

(bieganie, rolki, nordic-waking, jazda na rowerze). Można będzie to 

monitorować na aplikacji Endo Mondo. Aktywność odczytywana z aplikacji 

będzie miała wpływ na ocenę. 
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