Informacja
o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
1. Podstawowym środkiem komunikacji elektronicznej zapewniającym wymianę informacji
między nauczycielem, uczniem lub rodzicem jest dziennik elektroniczny.
2. Uczniowie i Rodzice komunikują się z Nauczycielami za pomocą swoich kont.
3. Mogą być używane inne środki komunikacji niż dziennik elektroniczny pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia pomiędzy zainteresowanymi stronami.
4. W dzienniku elektronicznym będzie umieszczany na bieżąco nowy plan zajęć rozumiany jako
plan przekazywania materiałów przez nauczycieli. Będzie on powtarzał się cyklicznie co
tydzień.
5. Plan lekcji będzie tak skonstruowany, aby:
a) uczniowie klas I – III
zagadnienia z edukacji wczesnoszkolnej otrzymywali
w poniedziałki, środy i piątki, zaś we wtorek i czwartek pojawią się języki i religia,
b) uczniowie klas IV – VIII zagadnienia z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego oraz
matematyki otrzymywali dwa razy w tygodniu, pozostałe zaś pojedynczo.
Przedmioty zostały rozłożone równomiernie, co będzie widoczne w pojawiającym się
planie.
6. Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów
udostępnionych przez nauczycieli za pośrednictwem e-dziennika. Materiały te mogą zawierać
linki do innych zalecanych stron lub załączniki.
7. Tego samego dnia do godziny 16.00, w którym informacje zostały wysłane, uczeń ma
obowiązek odebrać wiadomość. Będzie to traktowane jako potwierdzenie jego obecności
i zapoznanie się z treścią informacji.
8. W okresie nauczania na odległość wiedza oraz postępy w nauce uczniów będą monitorowane
i sprawdzane.
9. Zwrotne prace do oceny uczniowie będą przesyłali za pomocą e-dziennika lub w inny sposób
ustalony z nauczycielem.
10. Uzyskane przez uczniów oceny będą wpisane do e-dziennika.
11. Pedagog szkolny będzie prowadził konsultacje dla dzieci i ich rodziców za pośrednictwem
e-dziennika od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 12.00. Poza tym będzie Państwa
wspierał poprzez różnego rodzaju zagadnienia poruszane i wysyłane poprzez e – dziennik.
12. Zajęcia dla uczniów wymagających wsparcia (np. korekcyjne, wyrównawcze, rewalidacyjne,
logopedyczne, z gimnastyki korekcyjnej) będą się odbywały w formie wsparcia – konsultacji.
Nauczyciele prowadzący będą wysyłali również przykłady zadań, zabaw wspomagających do
samodzielnego wykorzystania przez ucznia w ciągu całego tygodnia.
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Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493)

