
Załącznik nr 1  
do Regulaminu zdalnego nauczania i oceniania w SPTE 

 

 

ORGANIZACJA NAUCZANIA ZDALNEGO W SPTE 

 

 

§1. Regulamin zdalnego nauczania i oceniania znajduje się na stronie internetowej szkoły,            

zaś poniższe zasady są tylko doprecyzowaniem zawartych tam ustaleń. 

§2. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego dla całej szkoły lub całej jednej klasy,             

przewidujemy następującą organizację zajęć zdalnych: 

1. Klasy 1 

1) Każdego dnia prowadzone będą lekcje on-line w czasie rzeczywistym – dwie           

godziny w podziale na grupy (grupa poranna lub popołudniowa – zgodnie          

z ustaleniami z rodzicami w poszczególnych klasach). 

2) Dodatkowe materiały do pracy przesyłane będą przez Classroom. 

3) Po uzgodnieniu i w ramach potrzeb nauczyciel będzie prowadził indywidualne          

konsultacje. 

4) Religia będzie realizowana poprzez przesyłanie materiałów przez Classroom –         

dwa razy w tygodniu, zgodnie z planem lekcji. 

5) Lekcje języka angielskiego odbywać się będą on-line w czasie rzeczywistym,          

zgodnie z planem lekcji. 

 

2. Klasy 2 

1) Korespondencja z rodzicami w sprawie planu pracy na dany okres czasu odbywać            

się będzie za pomocą listów, które wysyłane będą systematycznie na adres           

mailowy.  

2) Dzieci (poprzez adresy e-mail rodziców) otrzymywać będą prezentację        

z dokładnym planem na każdy dzień oraz podlinkowanymi filmami        

przyrodniczymi, z ciekawostkami, piosenkami, ćwiczeniami sportowymi. 

3) Codziennie nauczyciel spotykać się będzie z dziećmi on-line w czasie rzeczywistym,           

aby omówić plan pracy i rozdzielić zadania. Nauczyciel będzie dyspozycyjny dla           

uczniów codziennie przez trzy godziny lekcyjne.  

4) Religia będzie realizowana poprzez przesyłanie materiałów przez e-dziennik –         

dwa razy w tygodniu, zgodnie z planem lekcji. 

5) Lekcje języka angielskiego odbywać się będą on-line w czasie rzeczywistym,          

zgodnie z planem lekcji. 

 

3. Klasy 3 
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1) Każdego dnia zajęcia będą prowadzone on-line w czasie rzeczywistym, w ilości          

godzin zgodnych z planem lekcji (z przerwami 15 minutowymi). 

2) Minimalnie raz w tygodniu – po uzgodnieniu – możliwe będą konsultacje           

indywidualne lub grupowe w godzinach popołudniowych. 

3) Religia będzie realizowana poprzez przesyłanie materiałów przez Classroom –         

dwa razy w tygodniu, zgodnie z planem lekcji. 

4) Lekcje języka angielskiego odbywać się będą on-line w czasie rzeczywistym,          

zgodnie z planem lekcji. 

 

4. Klasy 4-8: 

1) Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji obowiązującym w nauczaniu           

stacjonarnym. 

2) Wszystkie lekcje są obowiązkowe. 

3) Lekcja zdalna może być prowadzona w następujący sposób: 

a) cała lekcja poprzez połączenie on-line w czasie rzeczywistym, 

b) poprzez przesyłanie materiałów na Classroom w danym dniu do godz.          

8:30, 

c) poprzez połączenie on-line na początku lekcji, zadanie i wyjaśnienie         

materiałów do zrobienia podczas tych zajęć, ponowne połączenie on-line        

na koniec lekcji i omówienie wykonanej pracy (nauczyciel jest całą lekcję         

do dyspozycji uczniów, którzy pracują samodzielnie). 

4) Z uwagi na higienę pracy ucznia na jedną / dwie lekcje w danym dniu wysyłane               

będą materiały przez Classroom, aby uczniowie mogli mieć przerwę         

od komputera w środku dnia, a zadane materiały zrobić w danym dniu, ale           

o wybranej przez siebie porze. 

5) Rodzice i uczniowie dostaną przez e-dziennik rozpiskę lekcji, na które w danym           

dniu będą wysyłane materiały, a nie będą one prowadzone on-line w czasie            

rzeczywistym. Rozpiska ta będzie ustalona z góry na cały tydzień. 

 

§3. Istnieje możliwość zmiany planu lekcji w przypadku, gdy nauczyciel nie będzie mógł             

prowadzić swoich zajęć (z powodu choroby). Będzie wówczas wyznaczone zastępstwo lub           

lekcja będzie odwołana – tak, jak to się odbywa w przypadku nauczania stacjonarnego. 
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