
Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 3/2020 z dnia 23 marca 2020 r. 

Sposób i tryb realizacji zadań SP w Pietrowicach Wielkich  w okresie czasowego 

ograniczenia jego funkcjonowania: 

1. W okresie od 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 w SP  w Pietrowicach Wlk.  

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.) 

nadal odbywają się zajęcia zdalne oparte o metody i techniki kształcenia na odległość. 

Kształcenie to odbywać się będzie głównie w formie samokształcenia uczniów z udziałem 

nauczyciela — zajęcia zdalne polegające na udostępnieniu uczniowi w Internecie zestawu 

materiałów dydaktycznych, do samodzielnej nauki, jednak we współpracy 

z nauczycielem oraz podczas konsultacji zdalnych. 

 

2. Harmonogram zajęć zdalnych poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym 

planie lekcji z uwzględnieniem następujących wytycznych:  

a) nauczyciel zadaje treści nauczania zgodnie planem zadawania,  

b) treści  zadawane są do godziny 10.00 każdego dnia, 

 

3. Zajęcia zdalne oparte o metody i techniki kształcenia na odległość odbywają się głównie 

w dniach i godzinach wg obowiązującego planu lekcji lub w innym terminie, 

uzgodnionym ze wszystkimi uczniami i rodzicami danej klasy.  

 

4. Nauczyciel podczas zajęć dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich 

potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez 

uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.  

 

5. Nauczyciel podczas zajęć, w zależności od zgłoszonych przez uczniów potrzeb, 

wyjaśnia uczniom realizowane treści programowe, odpowiada na ich pytania, itp.  

 

6. Z uwagi na możliwość ograniczonego dostępu ucznia do Internetu lub sprzętu, który 

może uniemożliwić mu udział w lekcji w czasie rzeczywistym oraz z uwagi na konieczność 

zachowanie zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających 

komunikację elektroniczną, nauczyciel przesyła uczniom oraz ich rodzicom wiadomość przez 

dziennik, wg następujących wytycznych: 

a )  w temacie wiadomości nauczyciel wpisuje: przedmiot, klasa ,   

b) w treści wiadomości nauczyciel wpisuje: temat lekcji, zadania dla ucznia, termin 

wykonania, formę wykonania oraz sposób odesłania zadania oraz kryteria oceny 

jeżeli są wymagane, 

 

7. Nauczyciel przeprowadza zajęcia drogą uzgodnioną z uczniami i rodzicami i jest 

dostępny dla uczniów za pomocą poczty elektronicznej, dziennika i innych 

komunikatorów.  

 

8. Uczeń może przesłać do nauczyciela zapytanie dotyczące lekcji wysyłając wiadomość 

przez dziennik, przez komunikator lub na służbowy adres mailowy nauczyciela.  

9. Nauczyciel informuje uczniów o wystawionych ocenach wpisując je do e-dziennika lub 

w inny sposób ustalony z uczniem/rodzicem, który nie ma dostępu do e -dziennika. 

 



 

 

10. Nauczyciel podczas nauki na odległość uwzględnia indywidualne możliwości 

psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich 

narzędzi elektronicznych. 

 

11. Szkolni pedagodzy pełnią dyżur telefoniczny dla uczniów i rodziców w dotychczas 

ustalonych godzinach. 

 

12. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce, biorąc pod 

uwagę aktywność oraz zaangażowanie uczniów w realizacji nauczania  na odległość. 

 

 


