
Regulamin zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce 

dla klas 1-3 obowiązujący od dnia 9.11.2020 r.  

Zdalne nauczanie dla klas I – III z uwzględnieniem języka angielskiego i religii. 

  

Zdalne nauczanie prowadzimy w oparciu o dziennik elektroniczny Librus jako główny 

dokument rejestracji nauczania oraz  źródło informacji i komunikacji między szkoła a 

uczniami i rodzicami. Zdalne nauczanie w szkole prowadzone jest w oparciu o pakiet Office 

365 z aplikacją Teams do lekcji on-line. 

Rodzice są proszeni o regularne przeglądanie informacji zamieszczonych przez nauczycieli w 

dzienniku elektronicznym. Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych 

uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą 

Lekcje zdalne prowadzimy przy wykorzystaniu aplikacji Teams z pakietu Office 365. Link do 

lekcji zdalnej wklejony jest do Terminarza  w dzienniku lekcyjnym. Aby dołączyć do lekcji 

zdalnej wystarczy kliknąć na ten link i zalogować się loginem i hasłem do Office 365. 

Zalecaną przeglądarką jest  Google Chrome. Dla uczniów rekomendujemy w otwartym oknie 

MicrosoftTeams wybranie opcji „Zamiast tego użyj aplikacji sieciowej” – korzystamy wtedy 

z aplikacji sieciowej bez potrzeby jej zainstalowania na komputerze i wówczas jest  również 

możliwość korzystania z pozostałych aplikacji Office 365. Nauczyciel inicjuje spotkanie, a 

uczniowie do niego dołączają. Niedopuszczalne jest rozpoczynanie lekcji przez uczniów. 

Lekcje online  nie mogą być nagrywane ani w formie video ani w formie dźwiękowej. 

Obowiązuje ochrona wizerunku nauczyciela i uczniów. 

Rodzice zobowiązani są do zapewnienia swoim dzieciom warunków pozwalających na 

nieskrępowane uczestnictwo dziecka w lekcji. Przy połączeniu rekomendujemy wyłączenie 

dźwięku i obrazu, tak aby dźwięki i obrazy domowe nie dezorganizowały zajęć. Prowadzący 

nauczyciel może decydować podczas lekcji o wykorzystaniu dźwięku i obrazu. 

 

Zajęcia on-line dla klas I - III odbywać się będą w wymiarze 10 godzin tygodniowo (2 zajęcia 

dziennie w wymiarze 45 minut – 30 min. faktycznej lekcji + 15 min. sprawy organizacyjne i 

kontakt z uczniami lub rodzicami). 

Proponowany limit zajęć tygodniowo: 

 6 godz. edukacji polonistyczno-społecznej, 

 4 godz. edukacji matematyczno-przyrodniczej, 

Edukacja informatyczna  i zajęcia artystyczne (ed. plastyczna, techniczna lub muzyczna) będą 

wplecione w lekcje innych edukacji i mogą być przesyłane uczniom w formie materiałów do 

pracy własnej. 

Ponadto 2 godz. języka angielskiego i 1 godz. religii tygodniowo (zajęcia te będą odbywać się 

zgodnie z planem obowiązującym od 1 września bieżącego roku szkolnego) w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu. Lekcje religii w klasach I i II będą realizowane 

przez przesyłanie materiałów dla ucznia, a klasach III jako zajęcia online. 

Z chwilą rozpoczęcia zdalnego nauczania wychowawcy klas ustalą tygodniowy plan zajęć on-

line, w godzinach przedpołudniowych, uwzględniając zajęcia języka angielskiego i religii. 



Ponadto w ramach zajęć wychowania fizycznego wysyłane będą propozycje do pracy własnej 

3 razy w tygodniu, zgodnie z obowiązującym planem, w formie zestawów ćwiczeń, filmików, 

zabaw ruchowych itp. 

Dla uczniów nieobecnych lub nie mających możliwości udziału w zajęciach on-line 

nauczyciele będą przesyłać materiały do pracy poprzez dziennik elektroniczny na konta 

Rodziców przez Wiadomości - klasy pierwsze i drugie, natomiast klasy trzecie będą odbierały 

materiały i prace domowe przez Zadnia domowe w Librusie.  

W ocenianiu uczniów w czasie pracy zdalnej poza zawartością merytoryczną uwzględniane 

będą: pilność, terminowość, jakość prac domowych, zaangażowanie i samodzielność oraz 

zdalną pomoc innym uczniom w nauce. Ponadto będzie prowadzone monitorowanie postępów 

uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności w sposób wykluczający niesamodzielną 

pracę. Zostanie do tego wykorzystana m. in. aplikacja Forms z pakietu Office 365 lub inne 

preferowane przez nauczycieli, a gwarantujące samodzielną pracę. Wszystkie oceny wraz z 

opisem będą zamieszczone w dzienniku lekcyjnym. 

Dla uczniów z rodzin wielodzietnych  i będących w trudnej sytuacji istnieje możliwość 

wypożyczenia ograniczonej ilości laptopów, bez Internetu Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem 

prosimy kierować do wychowawców w terminie do poniedziałku do godziny 12.00. 

Wychowawca niezwłocznie przekazuje listę do wicedyrektora. Po weryfikacji zgłoszeń, 

informacja trafia do rodzica poprzez sekretariat. Odbiór sprzętu w sekretariacie szkoły od 

wtorku z zachowaniem reżimu sanitarnego dla strefy czerwonej i obowiązujących aktualnych 

zaleceń. 

Dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 

jest możliwość uruchomienia świetlicy szkolnej. Zgłoszenia prosimy kierować do 

wychowawców lub bezpośrednio do dyrektora szkoły. 

Dyrekcja szkoły 

 

 


