
                      Załącznik nr 1 
do Regulaminu organizacji nauczania zdalnego  
w szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi 

                     w Justynowie, 06.11.2020 

ZASADY PRACY ZDALNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI IM. JANA BRZECHWY W JUSTYNOWIE W ROKU 

SZKOLNYM 2020/2021 
1. Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach 4-8 odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie z obowiązującym planem 

lekcji. Godziny rozpoczęcia lekcji są takie same, jak w nauczaniu stacjonarnym. 

2. Zajęcia lekcyjne w Szkole prowadzone są poprzez platformę Microsoft Teams.  

3. W klasach 4-8 lekcje z każdego przedmiotu prowadzone są online w wyjątkowych przypadkach zadania/ prace są jedynie 

przesyłane uczniom. 

4. Lekcja online klas 4-8 trwa 30 minut, natomiast pozostały czas do końca lekcji (15 minut) może stanowić praca własna 

uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów. 

 5. W klasach 1-3 wychowawcy oraz pozostali nauczyciele ustalają plan zajęć dostosowany  do możliwości, w tym 

umiejętności informatycznych, uczniów w porozumieniu z rodzicami. Wychowawca ustala godzinę codziennego spotkania 

online na platformie Teams co najmniej jedną  lekcję, pozostałe zajęcia z wychowawcą mogą być prowadzone w formie 

uzgodnionej  

z wychowawcą. 

6. Ilość godzin przed komputerem ucznia klas 1-3 i długość lekcji wychowawca uzgadnia z rodzicami uczniów w formie 

ankiety/ wywiadu. 

7. Język angielski oraz religia w klasach 1-3 są prowadzone podobnie jak w klasach 4-8 poprzez platformę Teams. 

 8. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych są prowadzone z wykorzystaniem materiałów zamieszczanych na dany dzień na 

stronie szkoły z wykorzystaniem Messengera (obowiązuje specjalna klauzula RODO) oraz kontaktu telefonicznego. 

9. Potwierdzeniem obecności ucznia na lekcji jest dołączenie do lekcji na platformie Teams. 

10. Jeśli uczeń nie ma możliwości połączenia się w trakcie lekcji, rodzic bądź uczeń informuje o tym nauczyciela poprzez 

Librusa. Uczeń nie jest zwolniony z wykonania pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela i przygotowania się do 

lekcji. 

11. Nauczyciele  zobowiązani są do  planowania tygodniowego zakresu treści nauczania.  

Plan zajęć z podaniem godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, ewentualnie tematu wpisują do kalendarza na platformie 

Teams na następny tydzień, najpóźniej do piątku. 

12. Podczas nauki zdalnej nauczyciel najpóźniej do godziny 18.00 dzień wcześniej przesyła potrzebne uczniom materiały, 

zadania, nagrania wideo i inne na platformie Teams.  

13. Uczeń nie może wyłączać mikrofonów innym uczestnikom rozmowy lub wideokonferencji. 

14. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać.  Złamanie tej ważnej zasady wiąże się 

konsekwencjami prawnymi i punktami ujemnymi z zachowania. 

15. Podczas posługiwania się czatem uczniowie dbają o kulturę języka oraz stosują się do zasad dobrego wychowania. 

Używają emotikonów, GIFów, naklejek i memów jedynie za zgodą nauczyciela. 

16. Na platformie uczniowie przechowują, udostępniają i tworzą jedynie pliki potrzebne na lekcji, podczas zajęć uruchamiają 

tylko pliki, programy i strony internetowe polecone przez nauczyciela. 

17. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują tematy oraz frekwencję na bieżąco w dzienniku elektronicznym Librus  

w  zakładce głównej i zakładce zdalne nauczanie. 

18. Uczniowie rozpoczynają zajęcia punktualnie. Są do nich przygotowani – mają zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz 

włączone głośniki, mikrofony i kamery, chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie.  

19. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji, traktowany jest jako nieobecność. 

20. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez dziennik Librus, podając przyczynę 

nieobecności. 

21. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostaje odwołana. 

22. Login i hasło do logowania się na platformie uczeń przechowuje w bezpiecznym miejscu i nie udostępnia tych danych 

innym. 

23. Łamanie zasad będzie skutkowało punktami ujemnymi z zachowania. 


