Koleżanki i Koledzy !
Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów od poniedziałku, 26 października
uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej przechodzą na nauczanie zdalne (na okres dwóch
tygodni). W związku z powyższym ustalam następujące zasady pracy:
1. Nauczanie zdalne w naszej szkole będzie realizowane od poniedziałku ( 26 X 2020r.)
zgodnie z aktualnym tygodniowym planem lekcyjnym - od poniedziałku do piątku, w godz.
8.00 – 15.20.
2.Nauczyciele przychodzą do szkoły i tu prowadzą lekcje przez internet ( zalecenie
Kuratorium Oświaty w Lublinie). W wyjątkowych przypadkach dyrektor może zezwolić
nauczycielom na realizację zdalnego nauczania z domu.
3.Nauczanie zdalne w naszej szkole będzie realizowane w oparciu o platformę Google Meet
oraz e-dziennik.
4. W przypadku realizacji zajęć zgodnie z planem lekcji w naszej szkole, lekcja nie może
przekroczyć 45min.
5.Należy bezwzględnie przestrzegać planu lekcji danej klasy oraz przerw śródlekcyjnych.
6.Przy zadawaniu prac domowych należy wziąć pod uwagę obciążenie uczniów pracą
i trudności wynikające z wprowadzenia formy pracy zdalnej.
7.Praca zdalna dotyczy wszystkich zajęć, w tym również takich jak: godz.wychowawcza,
logopedia, zajęcia korekcyjne, rewalidacja, pomoc psychologiczno-pedagogiczna czy zajęcia
rozwijające zainteresowania.
8.Uczniowie klas I – III oraz oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym ( bez
zmian).
9.Zajęcia świetlicowe (opieka nad uczniami klas 0 – III) będą realizowane w godz. 7.00 -15.00.
Harmonogram pracy ulegnie zmianie. Nauczyciele pracujący na świetlicy otrzymają
informację o godzinach pracy w poniedziałek.
Formy prowadzenia zajęć zdalnych
1.Nauczyciele mogą prowadzić lekcje on-line , łącząc się z uczniami poprzez platformę
Google Meet ( do czego szczególnie zachęcam nauczycieli przedmiotów kończących się
egzaminem, tzn. j. polski, matematyka, j.angielski). Sprawę włączenia /wyłączenia kamerki
pozostawiam nauczycielom. Lekcje muszą się odbywać w godzinach przewidzianych planem
lekcji danej klasy.
Przypominam , że szkolenie dotyczące pracy w tym programie odbędzie się w najbliższym
tygodniu (26,27 października).

2.Drugą opcją jest prowadzenie zajęć poprzez wysyłanie materiałów lekcyjnych na platformę
Librus Synergia.
3.Nauczyciele są zobowiązani do systematycznego oceniania postępów uczniów w ich pracy
zdalnej oraz sprawdzania frekwencji na każdych zajęciach.
Dyr. Ireneusz Kaczorek

