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ZASADY NAUKI ZDALNEJ W NASZEJ SZKOLE 

Szanowni Państwo!   Drodzy Uczniowie klas IV – VIII! 

Informuję, że od 26 października 2020 r. (poniedziałek) do 8 listopada 2020r.(niedziela) 

uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. 

Zapoznaj się z poniższymi informacjami. 

1. Nauczanie zdalne w klasach IV – VIII:  

a) harmonogram: według tygodniowego – tradycyjnego -  planu lekcji,  

b) miejsce pracy: za pośrednictwem platformy edukacyjnej Google Classroom,     

c) koordynator działań: wychowawca konkretnej klasy, 

d) czas trwania zajęć: ok. 30 minut, 

e) godziny zajęć: 

Godziny zajęć – nauczanie zdalne dla klas IV –VIII (od 26.10.2020 do 08.11.2020) 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: OK. 30 MINUT 

1 lekcja 8:00 - 8:30 

2 lekcja 8:50 - 9:20 

3 lekcja 9:45 - 10:15 

4 lekcja 10:40  - 11:10 

5 lekcja 11:40 - 12:10 

6 lekcja 12:40 - 13:10 

7 lekcja 13:35 - 14:05 

8 lekcja 
(ewentualnie) 14:30 - 15:00 

DROGI UCZNIU – PUNKTUALNIE LOGUJ SIĘ NA SWOJE KONTO! 

 

f) forma zajęć:  

- wskazania do samodzielnego wykonania konkretnego zadania z podręcznika lub 

karty pracy,  

- lektura lub tekst do przeczytania,  

- nagranie oraz transmisja audio/wideo ze sprawdzonych źródeł,  

- obserwacja/ doświadczenie do przeprowadzenia,  

- zestaw ćwiczeń gimnastycznych/karty aktywności sportowej,  

- gry dydaktyczne, quizy, prezentacje multimedialne, plakaty, projekty, krótkie i    

dłuższe teksty pisane, testy sprawdzające (np. Eduelo),  

 - rozmowy, spotkania i konsultacje  z uczniami na  Meetcie, lekcje online, 
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g) praktyczny przykład zajęć: 

Uczeń klasy 4a -  w poniedziałek  - zgodnie z planem – od godz. 8.00 ma lekcję                

j. polskiego. Po pierwsze - o tej godzinie loguje się na Platformie Edukacyjnej Google 

Classroom (płytka „j. polski”). 

 

W zakładce „zadania” uczeń znajdzie materiał przygotowany przez nauczyciela tego 

przedmiotu (forma wymieniona w  podpunkcie „f”). W tym czasie nauczyciel (30 

minut) jest dostępny online.  Nauczyciel informuje uczniów w komunikacie 

organizacyjnym związanym z lekcją (zakładka „zadania”)  -  czy spotkanie ma 

charakter indywidualnych konsultacji, czy też zajęć całej grupy. 

O godzinie  8.50 w klasie 4a – rozpocznie się lekcja j. angielskiego i potrwa                              

ok. 30 minut (zasady: jak wyżej). 

Powyższa zasada dotyczą wszystkich klas IV –VIII. 

DROGI UCZNIU – PUNKTUALNIE LOGUJ SIĘ NA SWOJE KONTO! 

 

h) zastępstwa: tak - jak w przypadku zajęć stacjonarnych – również i w przypadku 

nauczania zdalnego – może zaistnieć sytuacja związana ze zmianą prowadzącego                    

(np. choroba nauczyciela) lub odwołaniem konkretnej lekcji. Bieżące informacje 

dotyczące zastępstw znajdują się – tradycyjnie  - „na” dzienniku elektronicznym. 

 

2. Zasady oceniania: dostosowane do potrzeb nauczania zdalnego                                    

(obowiązywały już od 25 marca 2020r. do końca roku szkolnego 2019/2020). 

 

3. Telefon do pedagoga szkolnego: 519 581 525. 

 

4. Telefon do sekretariatu ZE8: 68 321 12 68 

 

5. O ewentualnych zmianach będziemy informować Was na bieżąco.  

 

 

Władysław Kondras 

Życzę Wam dużo zdrowia! 


