
Zasady organizacji zdalnego nauczania w klasach IV-VIII  
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju 

od 26 października 2020 roku. 
 
 

1. Podczas nauczania zdalnego realizujemy zagadnienia programowe z poszczególnych 

przedmiotów oraz innych zajęć w poszczególnych klasach IV-VIII. 

2. Zawieszone są na czas zdalnego nauczania zajęcia na basenie i SKS. 

3. Zgodnie z planem pracuje świetlica szkolna. 

4. Lekcje odbywają się w czasie rzeczywistym, zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

Pierwsza lekcja zaczyna się o 8:00. 

5. Nauczyciele prowadzą lekcje/zajecia w salach, zgodnie z przydziałem. 

6. W zajęciach w sposób stacjonarny uczestniczą uczniowie, którym z uwagi na rodzaj 

niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, dyrektor ma zorganizować zajęcia w szkole.  

7. Nie prowadzimy lekcji za pomocą Librusa.  

8. Preferowany typ lekcji to wideo lekcje za pomocą platformy Google Meet. 

9. Lekcja trwa 30 min on-line z nauczycielem i 15 min praca własna ucznia wg zaleceń 

nauczyciela. 

10. Nauczyciele są w stałym kontakcie z uczniami, dostępni przez 45 minut. Na bieżąco 

odpowiadają na wszystkie pytania uczniów. 

11. Fragmenty lekcji nauczyciel może nagrywać i zamieszczać na Google Classroom.  

12. Przedmioty takie jak plastyka, technika, muzyka, wf i religia będą czasem na odejście 

od komputera wcześniej i wykonaniem zadań bez jego użycia.  

13. Wychowawcy przeprowadzą ze swoimi klasami lekcje wychowawcze na temat 

zachowania podczas lekcji online. Omówią, jakie konsekwencje grożą za np. 

nagrywanie, robienie zdjęć nauczycielom i innym osobom z klasy, i ich 

rozpowszechnianie. 

14. Nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne pracują wg planu zajęć i 

wykonują swoje zadania w stosunku do uczniów obecnych stacjonarnie w oddziałach 

integracyjnych.  

15. Podczas lekcji zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mają włączone kamerki. Jeśli 

uczeń odmawia włączenia kamerki, kontaktujemy się z wychowawcą, który wyjaśnia 

sprawę z rodzicami. Wyłączona kamerka automatycznie oznacza brak uczestnictwa w 

zajęciach - nieobecność. 

16. W okresie prowadzenia nauczania zdalnego obowiązuje wewnątrzszkolny system 

oceniania określony w Statucie szkoły wraz ze zmianami oceniania bieżącego 

wprowadzonymi Regulaminem funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Horyńcu-

Zdroju w okresie pandemii. 

17. Wszystkie sprawy związane ze sposobami monitorowania i oceniania postępów 

uczniów podczas nauczania zdalnego ustala nauczyciel prowadzący. 



18. Wychowawca na bieżąco kontaktuje się z rodzicami uczniów, którzy nie wykonują 

obowiązku szkolnego. Zapobiega sytuacji, w której uczniowie wypadają z systemu. 

Wychowawca współpracuje w tym zakresie z psychologiem szkolnym. 

19. W przypadku czasowego zaniku napięcia w szkole (co często się zdarza w Gminie 

Horyniec-Zdrój) i rozłączenia się nauczyciela, uczniowie nie rozłączają się do 30 

minuty lekcji, oczekując na ponowne zalogowanie się prowadzącego. Po 30 minutach 

przechodzą do wykonywania przez 15 min pracy własnej z danego tematu. 

20. W przypadku czasowego zaniku napięcia w domu ucznia i rozłączenia się uczniowie 

mają obowiązek niezwłocznie zalogować się ponownie.  

21. Od 27.10.2020r. obowiązuje nowy harmonogram pracy psychologa i biblioteki 

szkolnej. 

 

 

Niniejsze zasady wprowadzone są zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju. 
 

 

 


