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Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

Nr 9/2020/2021z dnia 9 listopada 2020 r.  

 

PROCEDURA ORGANIZACJI NAUCZANIA 

OD 9 LISTOPADA 2020 

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OBRZYCKU 

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemicznym nauka 

jest realizowana poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Nauczanie zdalne jest obowiązkowe. 

3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się dla uczniów klas I-III online w aplikacji ZOOM oraz  

w aplikacji MS TEAMS dla uczniów klas IV-VIII zgodnie z nowo ustalonym planem dla lekcji 

prowadzonych w czasie rzeczywistym, wpisanym w plan lekcji stacjonarnych. 

4. Uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w lekcjach online z gotowymi do włączenia 

mikrofonem i kamerką. 

5. Pozostałe lekcje, zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji, odbywaja się poprzez 

przesyłanie materiałów przez moduł Zadania domowe w dzienniku elektronicznym VULCAN. 

Zadania można zamieszczać z dwudniowym wyprzedzeniem. 

6. Lekcje rozpoczynają się o godzinie zgodnej z planem lekcji obowiązującym w nauczaniu 

stacjonarnym. 

7. Lekcje on-line dla uczniów trwają 30 minut. 

8. Po zakończeniu lekcji online, nauczyciel pozostaje jeszcze przez 15 minut do dyspozycji chętnych 

uczniów, którzy potrzebują dodatkowych wyjaśnień i tłumaczy im niezrozumiałe kwestie. 

9. W formie online, według dotychczasowego planu, realizowane są zajęcia nauczania 

indywidualnego, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedia. 

10. Zajęcia stautowe z art. 42 KN zostają zawieszone na czas kształcenia na odległość.  

11. Nieobecność ucznia na lekcjach on-line usprawiedliwiają rodzice/opiekunowie prawni. 

12. Podstawowy kontakt nauczyciel — uczeń — rodzic/opiekun prawny odbywa się poprzez dziennik 

elektroniczny VULCAN i aplikację MS TEAMS, w której pojawiają się bieżące komunikaty oraz 

wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej. 

13. Nauczyciele prowadzą zajęcia ze szkoły lub miejsca zamieszkania. 

14. Konsultacje dla ósmoklasistów z przedmiotów egzaminacyjnych prowadzą nauczyciele tych 

przedmiotów w czwartki, na terenie szkoły, według ustalonego planu. 

15. Pedagog szkolny prowadzi konsultacje i udziela porad uczniom i ich rodzicom: 
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a) stacjonarnie na terenie szkoły lub on-line w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach  

od 9.00 do 12.30; 

b) on-line we wtorki w godzinach od 9.00 do 12.30. 

16. Biblioteka jest czynna w następujących godzinach: 

a) poniedziałek, wtorek w godzinach od 8.00 do 15.00; 

b) piątek w godzinach od 10.35 do 12.45 i 13.30 do 15.00. 

17. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00. 

18. Wszystkie zajęcia na terenie szkoły odbywają się za pisemną zgodą rodziców. 

19. W czasie zajęć obowiązują procedury reżimu sanitarnego ustalone na postawie zaleceń MEN, GIS 

i MZ. 

 

/-/ Anna Rudy 

 

 


