Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie
dotyczący organizacji nauki w dniach 22.03.2021 r.– 11.04.2021 r.
Zmiany
Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie
zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły, także uczniowie klas I – III
Zasady prowadzenia nauczania zdalnego w klasach I – III:
1. Szkoła realizuje kształcenie na odległość z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams
do spotkań w czasie rzeczywistym oraz Dziennik Elektroniczny Uonet+.
2. Uczniowie pracują online zgodnie z planem lekcji na edukacji polonistycznej,
matematycznej i języku angielskim

w ten sposób, że 30 minut lekcji odbywa się

w formie online, kolejne 15 minut to praca własna ucznia w trybie offline. Nauczyciel
pozostaje online ( przy mikrofonie ) do dyspozycji dzieci.

Nauczyciel podaje

harmonogram realizacji poszczególnych edukacji online, aby uczniowie mogli się
zalogować i uczestniczyć w lekcji we właściwym czasie.
3. Pozostałe edukacje to praca własna ucznia offline z wykorzystaniem aplikacji Padlet.
Tematyka i zakres materiału do pracy offline zamieszczana jest na wirtualnej tablicy
Padlet.

Link z aktualnym materiałem zamieszczonym na wirtualnej tablicy Padlet

nauczyciel przesyła do rodziców/prawnych opiekunów poprzez dziennik elektroniczny
Uonet +.
4. Nauczyciel

w

czasie

lekcji

offline

pozostaje

do

dyspozycji

ucznia

i rodziców/prawnych opiekunów; tzn. w godzinach, w których pracuje według planu
odpowiada na ewentualne pytania dotyczące przerabianego zakresu materiału
kierowane do nauczyciela poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym.
5. Rodzić/prawny opiekun, jeśli nie ma możliwości wsparcia dziecka w pracy własnej
offilne zgodnie z planem lekcji, może realizować obowiązujące treści w dogodnym dla
siebie i dziecka czasie. Wszelkie pytania także kieruje do nauczyciela za pośrednictwem
dziennika elektronicznego, przy czym nauczyciel udzieli odpowiedzi i ewentualnych
wskazówek do pracy w kolejnym dniu.
6. Zgodnie z harmonogramem, w formie online ( przy wykorzystaniu MS Teams ) obywają
się także zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ( logopedyczne,
korekcyjno-kompensacyjne).

7. Zostają zawieszone inne zajęcia dodatkowe pozalekcyjne.
Bez zmian
1. Zajęcia w klasach IV – VIII odbywają się na dotychczasowych zasadach.
2. Szkoła zapewnienia opiekę świetlicową dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej,
których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne
w związku ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest wniosek rodziców.
3. Konsultacje dla uczniów klasy VIII odbywają się na dotychczasowych zasadach
( stacjonarnie w małych grupach zgodnie z obowiązującym do tej pory harmonogramem)
4. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się na dotychczasowych zasadach.

Dyrektor szkoły
Signed by /
Podpisano przez:
Iwona Izienicka
Date / Data:
2021-03-18
22:03

Przypominam, że na internetowej stronie szkoły znajdują się ważne dokumenty:
1. „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu dla uczniów”
2. Regulamin edukacji zdalnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego
w Przemkowie

