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W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych dla wszystkich klas oraz przejściem na naukę 

zdalną od dnia 9 listopada 2020 r. do 29. listopada 2020 r. informujemy, że zajęcia będą odbywały się 

w tych samych godzinach. Nauczyciele klas I-III  będą systematycznie dnia poprzedzającego zajęcia 

zamieszczali w dzienniku elektronicznym opisy zadań dla uczniów danej klasy i będą dostępni przez 

pocztę e-dziennika przez rzeczywisty okres trwania danej lekcji.  Nauczyciel może także kontaktować 

się z uczniami i/lub rodzicami za pomocą poczty e-mail, platform edukacyjnych, dysków 

współdzielonych oraz interaktywnie (w czasie rzeczywistym) za pomocą komunikatorów i aplikacji do 

komunikacji audio lub audiowizualnej.   

W okresie zawieszania zajęć stacjonarnych dla klas I – III szkoła zapewnia opiekę 

świetlicową. 

Nauczyciele klas I-III zracjonalizują plany lekcji do najlepszych godzin pracy dla uczniów. 

Od poniedziałku do piątku w godzinach zawartych w planie lekcji umieszczonym w e-dzienniku, 

nauczyciele pełnią dyżur online pozostając wtedy w gotowości do bieżącego kontaktu z uczniami lub 

rodzicami w czasie rzeczywistym.  

Określony wyżej czas jest przeznaczony na zadawanie nauczycielowi pytań zarówno w formie 

pisemnej, jak i w trakcie rozmowy tekstowej, głosowej lub wideo.   

1.Terminy wykonanych zadania.  

a. Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie lub w 

treści samego zadania.   

b. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych rodzic ucznia powinien 

zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie.   

c. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać –  rodzic 

powinien zgłosić to nauczycielowi, aby uzyskać jego pomoc.  

2.Typy zadań umieszczanych w wiadomościach przez nauczyciela.  

d. Nauczyciel będzie zlecał uczniom zadania do wykonania w następujących formach:  

• klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,  

• tekstowy opis zadania do wykonania,  

• link do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i 

sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy),  

• załącznik zawierający materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne, itp.  

3.Przebieg zajęć interaktywnych z nauczycielem.  

e. Nauczyciel może zorganizować lekcję online przy wykorzystaniu aplikacji audio, 

audiowizualnych lub na internetowych platformach edukacyjnych.   

f. Czas trwania jednej lekcji wirtualnej zawiera się w przedziale od 30 do 45 min.   

g. Informacja o formie i terminie spotkania online będzie przekazywana uczniom za 

pomocą wiadomości w e-dzienniku lub komunikatora internetowego najpóźniej w dniu 

poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie.  

4.Opieka nad uczniem uczącym się zdalnie.  

h. Uczeń  przebywający  w  domu  realizuje  obowiązek  szkolny 

 pod  opieką rodziców/opiekunów prawnych, którzy sprawują w tym czasie nad nim 

wyłączną opiekę.  

i. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji 

opiekuńczych.   

5.Frekwencja na zajęciach zdalnych.  

W czasie nauczania zdalnego  jest ewidencjonowana obecność ucznia na zajęciach. 
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