
 

Załącznik nr 1  

Zarządzenia  Dyrektora Nr 26/2021 

z dnia 19 marca 2021 roku  

Zasady zdalnego nauczania w klasach I-III od dnia 22 marca do 11 kwietnia 2021 roku 

 

KLASY  II-III 

1. Każdego dnia wychowawca klasy będzie łączył się z uczniami na platformie Teams, trzy  

razy po około pół godziny, na rozpoczęcie edukacji polonistycznej i matematycznej; pierwsze 

łączenie o godz. 7:45,drugie o godz. 9.00. 

2. Nauczyciel języka angielskiego w klasach II-III łączy się na platformie Teams zgodnie z 

planem lekcji.  

3. Nauczyciele religii nie łączą się na Teamsach, ale przesyłają wiadomość do rodziców na 

Librusie. Nauczyciel religii wysyła na Librusie link do karty interaktywnej, która poprowadzi 

ucznia punkt po punkcie przez lekcję religii (temat, zabawy, piosenki, praca w ćwiczeniach).                      

W klasach III na jednej lekcji (zaznaczonej w  planie na platformie Teams ),  uczniowie będą 

mogli zaliczać  modlitwy. 

4. Zadania i prace do wykonania ze wszystkich edukacji, języka angielskiego czy religii, będą 

również przesyłane przez Librus. Toteż, nawet w przypadku trudności w połączeniu się 

dziecka na platformie Teams, rodzic ma wszystkie informacje przesłane przez Librus. 

5. Zdjęcia prac domowych ze wszystkich edukacji, języka angielskiego czy religii, zadanych 

do wykonania na ocenę, rodzice przesyłają na pocztę służbową nauczyciela. 

6. Nauczyciel uwzględnia  na poziomie poszczególnych oddziałów grup klasowych liczbę              

i rodzaj zadawanych uczniom prac do samodzielnego wykonania i prac domowych – uczniowie 

muszą mieć odpowiedni czas na wywiązywanie się z zadanych im prac oraz wsparcie i pomoc 

nauczycieli. 

 

 

KLASY I 

1. Wychowawca będzie łączył się z uczniami na platformie Teams, trzy  razy po około pół 

godziny. Pierwszy raz łączy się z uczniami na platformie Teams na początku swojej pierwszej 

edukacji zgodnie z planem lekcji. Drugie połączenie odbędzie się o 10:00 lub 10:30. Uzgodni 

nauczyciel, w zależności od planu swoich lekcji.  

2. Język angielski – nauczyciel łączy się na platformie Teams zgodnie z planem lekcji. 

3. Nauczyciele religii nie łączą się na Teamsach, ale przesyłają wiadomość do rodziców na 

Librusie. 

Nauczyciel religii wysyła na Librusie link do karty interaktywnej, która poprowadzi ucznia 

punkt po punkcie przez lekcję religii (temat, zabawy, piosenki, praca w ćwiczeniach). 

4. Wszystkie zadania do wykonania ze wszystkich edukacji, języka angielskiego czy religii, 

będą również przesyłane przez Librus. Toteż, nawet w przypadku trudności w połączeniu się 

dziecka na platformie Teams, rodzic ma wszystkie informacje przesłane przez Librus. 

5. Zdjęcia prac domowych ze wszystkich edukacji, języka angielskiego czy religii, zadanych 

do wykonania na ocenę, rodzice przesyłają na pocztę służbową nauczyciela. 



6. Nauczyciel uwzględnia  na poziomie poszczególnych oddziałów grup klasowych liczbę              

i rodzaj zadawanych uczniom prac do samodzielnego wykonania i prac domowych – uczniowie 

muszą mieć odpowiedni czas na wywiązywanie się z zadanych im prac oraz wsparcie i pomoc 

nauczycieli. 

 

 

Klasy I-III 

1.Prosimy o przygotowanie w domu stanowiska pracy zdalnej dla dziecka. Potrzebne biurko, 

komputer z głośnikami, mikrofonem i kamerą. W przypadku trudności ze sprzętem można 

korzystać z telefonów, tabletów. Szczegółowa instrukcja logowania i dostępu do Teamsów 

znajduje się na stronie szkoły https://splady.edupage.org/news/.   Wszelkich trudności 

techniczne proszę zgłaszać do wychowawcy lub administratora E-dziennika Librus, Platformy 

Teams pani Agaty Pietraszko – Seredyńskiej, e-mail: a.seredynska@zsplady.raszyn.pl bądź 

przez E-dziennik Librus.  

2. Dla uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli uczyć się 

zdalnie w domu, dyrektor zorganizuje nauczanie zdalne w szkole ( z wykorzystaniem 

komputerów w szkole), pod opieką nauczycieli świetlicy, specjalistów,  wspomagających. 

3.Dla uczniów, którzy z innych przyczyn  nie mogą  uczyć się zdalnie w domu, po analizie 

sytuacji ucznia, dyrektor może takie zajęcia zorganizować w szkole,  z wykorzystaniem 

metod i technik na odległość. 

4.Warunkiem zorganizowania zdalnej nauki na terenie szkoły jest wniosek Rodziców 

skierowany do Dyrektora Szkoły.  

5. Organizacja zajęć pozalekcyjnych. 

- rewalidacji- formę zajęć ustali z rodzicami nauczyciel prowadzący   

- korekcyjno-kompensacyjne- forma do ustalenia z nauczycielami prowadzącymi. 

6. Świetlica może zapewnić opiekę dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują  

w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem 

COVID-19 – szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową.  

7. Warunkiem zorganizowania opieki świetlicowej jest wniosek Rodziców skierowany  

do Dyrektora Szkoły.  

8. Powyższe zasady obowiązują od 22 marca 2021.  
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