
Zasady nauki zdalnej od 26.10.2020 r.  

 

W związku z wprowadzeniem w całej Polsce strefy czerwonej i nauczaniem zdalnym w 

kl. IV-VIII wprowadzam następujące zasady, obowiązujące w PSP nr1 im. Jana Pawła II 

w Rudniku nad Sanem: 

1. Dzieci w klasach I-III uczą się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem 

zajęć w szkole( od 27.10 lekcje rozpoczynaja się od godziny 8.00). 

2. Do świetlicy uczęszczają wyłącznie dzieci, zapisane do świetlicy. 

3. Świetlica jednocześnie pracuje w 2 pomieszczeniach świetlicowych (z zachowaniem 

zasad obowiązujących w strefie czerwonej). 

4. Pedagog szkolny i biblioteka pracuje zgodnie z godzinami pracy. 

5. Dzień  26.10.2020 r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Dla uczniów klas 

I-III zorganizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 

6. Od  26.10.2020 r. w klasach IV-VIII  zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. 

7. Nauczyciele wykonują pracę zdalną na terenie szkoły.  

8. Wychowawcy klas przygotują zestawienia uczniów,  którzy nie posiadają sprzętu do 

pracy zdalnej. Przypominamy rodzicom o konieczności zapewnienia dzieciom sprzętu 

do nauki zdalnej. 

9. Do szkoły petenci przychodzą po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie                        

(tel. 15 8761060)  

10. Nauczyciele pracują z wykorzystaniem Google Meet dostępnym poprzez gmail. 

Przypominamy o obowiązku uczestniczenia ucznia na lekcji on-line. 

11. W dzienniku elektronicznym odnotowujemy tematy lekcji, frekwencję (NZ) i 

informacje o pracach w domu. 

12. Uczniowie i nauczyciele będą pracowali poprzez udostępnienie materiałów przez  

e-dziennik i poprzez Google Meet. Nauczyciele będą wspierać uczniów i pomagać  

w rozwiązywaniu bieżących informatycznych problemów. 

13. Lekcje odbywają się będą zgodnie z obowiązującym rozkładem lekcji  w formie zajęć 

zdalnych w dwóch formach: 

 zajęcia samodzielnie realizowane przez uczniów w oparciu o materiały i 

wskazówki udostępnione przez nauczyciela (w czasie nie dłuższym niż 40-45 

min.) 

 lekcji online ( połączenie poprzez Google Meet, lekcja nie dłuższa niż 30 min.). 

1. Uczniowie zobowiązani są uczestniczyć w zajęciach. Nieobecność ucznia na 

zajęciach należy na bieżąco usprawiedliwiać u wychowawcy klasy. W dzienniku 

nauczyciele będą zaznaczać obecność lub nieobecność ucznia na lekcji on-line. 
Wszelkie pojawiające się problemy techniczne i  inne związane z nauczaniem 

zdalnym, należy zgłaszać wychowawcy. Prosimy o regularne sprawdzanie poczty 

elektronicznej, dziennika elektronicznego i komunikatora Google Meet. 

2. W przypadku nieobecności nauczyciela w związku np. ze zwolnieniem lekarskim, 

zostaniecie Państwo o tym powiadomieni odpowiednim wpisem w dzienniku. 

 W rozkładzie ucznia będzie wówczas przerwa. 

3. Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości 

realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,  

http://sp15bialystok.pl/index.php/wydarzenia/1212-zasady-nauki-zdalnej-od-26-10-2020-r-w-sp15


w miejscu zamieszkania, zorganizowane mogą zostać zajęcia w szkole lub  

stworzone będzie miejsce do zdalnego nauczania na terenie szkoły (Stacja 

zdalnego nauczania). 

4. Praca świetlicy i oddziałów klas I-III nie ulega zmianie co do formy zostają 

zmienione godziny przychodzenia uczniów do szkoły. Będą też obiady dla 

uczniów klas I-III. 

 Dyrektor szkoły -  Lucyna Pizun 


