INFORMATOR DLA RODZICÓW
ZASADY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52
Od poniedziałku 26 października 2020 r.
KLASY I-III - EDUKACJA WCZSNOSZKOLNA – NAUKA STACJONARNA
W klasach I-III nauka odbywa się w trybie stacjonarnym wg obowiązującego
planu,
2. W przypadku nieobecności nauczyciela I-III lekcje w zastępstwie prowadzi inny
nauczyciel I-III, nauczyciel ze świetlicy, biblioteki, czytelni, w wyjątkowej sytuacji
nauczyciel kl. IV
3. Świetlica pracuje w godzinach 6.30 – 17.30,
4. Kuchnia wydaje obiady dla klas I-III,
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KLASA IV- NAUKA ZDALNA
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Nauka zdalna prowadzona jest zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem
zajęć,
Wszystkie lekcje będą realizowane zdalnie zgodnie z planem klasy (ze wszystkich
przedmiotów).
Lekcja trwa 30 minut, pozostały czas lekcji, czyli 15 minut jest przeznaczony na pracę
własną uczniów oraz konsultacje indywidualne z danym nauczycielem,
Nauczyciel pracujący zdalnie nie ma możliwości realizowania funkcji opiekuńczych.
Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców
/opiekunów prawnych, którzy w tym czasie sprawują nad nim opiekę.
Zajęcia zdalne odbywają się na platformie Microsoft Teams, z wykorzystaniem
możliwości połączenia wideo i audio.
Rodzice/prawni opiekunowie zapewniają dziecku odpowiednie warunki do realizacji
nauki z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.
W celu efektywnego prowadzenia lekcji oraz ułatwienia komunikacji uczniowie.
Powinni mieć sprawną kamerkę i mikrofon, które włączają na polecenie nauczyciela.
W razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej
rodzice/opiekunowie powinni ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy.
Szkoła w miarę możliwości może użyczyć potrzebnego sprzętu do nauki zdalnej.
W przypadku braku takich możliwości szkoła we współpracy z rodzicami/prawnymi
opiekunami ustala sposób realizacji kształcenia zdalnego.
Ze względu na RODO zakazane jest nagrywanie i rozpowszechnianie utrwalonego
podczas lekcji wizerunku nauczyciela i uczniów.
Uczniów obowiązuje zakaz udostępniania osobom trzecim linków, adresów spotkań.
Uczniom nie wolno nagrywać, robić screenshotów lub w żaden inny sposób powielać
treści i lekcji w całości lub części bez zgody i wiedzy nauczyciela oraz innych
uczestników zajęć.
W czasie nauczania zdalnego jest sprawdzana obecność. Obecność/nieobecność jest
odnotowywana w e-dzienniku.
Pedagog pracuje stacjonarnie wg swojego grafiku, prowadzi rozmowy z rodzicami
i uczniami, monitoruje frekwencję, realizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w
trakcie, rozmów telefonicznych oraz w razie konieczności, spotkań w szkole (po
uprzednim umówieniu się),
Logopeda pracuje zdalnie na platformie Teams zgodnie z obowiązującym planem
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biblioteki będą wyznaczone dni i godziny dostępu do niej.
Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia terapeutyczne,
wyrównawcze, zindywidualizowane ścieżki kształcenia,) odbywają się zgodnie
z planem.
Rodzice informują szkołę o skierowaniu na kwarantannę, uczniowie na kwarantannie
uczestniczą w lekcjach online.
Konsultacje nauczyciela z rodzicami odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem, po
wcześniejszym ustaleniu mailowym lub telefonicznym formy i terminu.
Konsultacja nauczyciela z uczniami odbywają się poprzez platformę Teams.
Podczas nauki zdalnej obowiązują Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO).
Podczas nauki zdalnej obowiązują zasady ujęte w systemie oceniania zachowania.
Na stronie internetowej w zakładce Nauczanie zdalne pojawiać się będzie informacja
o nieobecnych nauczycielach – nieobecny oznacza, że nie prowadzi swoich zajęć
(w tym czasie uczniowie będą mieli okienko).
Uczniowie i rodzice są zobowiązani do bieżącego sprawdzania ogłoszeń i wiadomości
w e-dzienniku i na platformie Teams.

Porady dla ucznia:
1.Najlepsze efekty daje praca systematyczna.
2. Utrzymuj kontakt z wychowawcą i nauczycielami, pytaj, jak nie wiesz lub masz
wątpliwości.
2. Staraj się być samodzielny.
4. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
Porady dla rodzica:
1. Wspieraj swoje dziecko, ale nie wyręczaj.
2. Zachęcaj je do samodzielnej pracy.

