Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań placówki
w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania
W okresie czasowego ograniczenia Placówka realizuje zadania wg. planu lekcyjnego
obowiązującego dotychczas.
1. W przypadku przedmiotów:
a. Plastyka
b. Muzyka
c. Technika
d. Religia
e. Informatyka
Nauczyciel będzie zadawał uczniom pracę do wykonania, która będzie podlegała
ocenianiu raz na dwa tygodnie wg. ustaleń z nauczycielem prowadzącym (teczki z
pracami, pliki, zdjęcia, itp.)
2. W przypadku lekcji wychowania fizycznego – nauczyciel będzie zadawał raz
w tygodniu zestaw ćwiczeń do wykonania przez uczniów w domu. Uczeń będzie
wykonywał te ćwiczenia w każdym dniu, w którym ma w planie wychowanie
fizyczne.
3. W przypadku pozostałych przedmiotów nauczyciele zadawać będą prace zgodnie z
planem lekcyjnym.
4. W przypadku nauczyciela przedszkola – należy wysyłać rodzicowi zakres zadań do
wykonania w ćwiczeniach, karty pracy oraz inne czynności.
5. Pedagog i psycholog zobowiązani są do ustalenia godzin konsultacji (drogą mailową)
dla rodziców po jednej godzinie na klasę.
6. Nauczyciel bibliotekarz w szczególnych przypadkach będzie wypożyczał książki po
wcześniejszym ustaleniu z uczniem bądź rodzicem dnia i godziny.
7. Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest do pomocy nauczycielowi języka polskiego.
8. Nauczyciele wspomagający są zobowiązani do wspierania działań nauczyciela
prowadzącego w nauczaniu zdalnym danego ucznia.
W przypadku wszystkich przedmiotów należy przyjąć, że praca ucznia przesłana
do sprawdzenia , konsultacji itp. jest równoznaczna z obecnością ucznia na zajęciach. W
zaistniałej sytuacji w e-dzienniku należy wpisywać oznaczenie „ns” we wpisie
frekwencyjnym.
Nauczyciele w porozumieniu z dyrekcją ustalą godziny konsultacji z rodzicami drogą
mailową lub telefoniczną.
Nauczyciele będą realizować swoje zadania poprzez przesyłanie swoich materiałów pomiędzy
godziną 8.00 a 11.00. Natomiast uczniowie zobowiązani są do odesłania prac i konsultowania
się z nauczycielami w sprawach bieżącej lekcji do godz. 15.00 lub wg. ustaleń z
nauczycielami.
Jeśli
uczeń
z
przyczyn
niezależnych
od
niego,
w określonym czasie nie wywiąże się z obowiązku kontaktu z nauczycielem, jest
zobowiązany ustalić z nauczycielem nowy termin wykonania pracy domowej.

Nauczyciele są zobowiązani do uwzględnienia możliwości psychofizycznych uczniów,
łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia.
Rodzice zobowiązani są do kontroli dziennika lekcyjnego, wiadomości wysyłanych przez edziennik i tego, czy uczniowie wypełniają swoje obowiązki.
Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe:
https://epodreczniki.pl/
www.macmillan.pl/strefa-ucznia
Portal wiedzy dla nauczycieli
Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
Podręcznik internetowy „Włącz Polskę”
https://lektury.gov.pl/
http://www.kopernik.org.pl/
Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN,
Przystanek historia
https://ninateka.pl/ (teatr)
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://intro.polona.pl/ (biblioteka)
http://bc.ore.edu.pl/dlibra (biblioteka cyfrowa ORE)
Serwis telewizji Polskiej
Serwis Polskie Radio Dzieciom
Strony z zasobami z matematyki:
https://pistacja.tv/
https://gwo.pl/
https://www.matzoo.pl/
https://szaloneliczby.pl/
http://www.math.edu.pl/
Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_Czesc
%20ogolna.pdf
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/
Każdego dnia na stronie https://eszkola.tvp.pl/ w godz. 9.00-13.00 uczniowie
i nauczyciele mogą znaleźć wartościowe materiały dotyczące wybranego zagadnienia.
W celu realizacji nowych wyzwań, jakie czekają nauczycieli i uczniów rekomenduję
wykorzystanie:




Dziennika elektronicznego,
Strony internetowej szkoły i przedszkola
Mailingu do rodziców i uczniów (można założyć sobie nowy adres e-mail
do wykorzystania go tylko w celu komunikowania się z uczniami i rodzicami
i podania go zainteresowanym przez e-dziennik).

