
Informacja o sposobie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 33 w Sosnowcu w okresie czasowego
ograniczenia jej funkcjonowania w związku z pandemią COVID 19.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zadania edukacyjne będą realizowane
poprzez zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te to aktywność
nauczyciela i ucznia, która odbywać się będzie z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich
użycia. Działania w ramach nauczania zdalnego będą prowadzone w oparciu o:
1. aplikację TEAMS;
2. materiały  edukacyjne  na  portalach  edukacyjnych  i  stronach  internetowych  wybranych

instytucji kultury i urzędów; 
3. zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
4. dziennik elektroniczny;
5. filmy nagrane lub udostępnione przez nauczyciela (youtube);
6. podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;
7. multibooki;
8. aplikację quizizz lub forms;

1. Lekcje odbywają się zgodnie z dotychczasowym tygodniowym rozkładem zajęć. 
2. W wyznaczonych godzinach nauczyciel prowadzi lekcję za pomocą platformy TEAMS. Lekcja

trwa 45 minut, przy czym czas pracy z komputerem na lekcji nauczyciel dostosowuje do
możliwości uczniów i realizowanych treści.

3. Nauczyciel prowadzi lekcje stosując  opracowane przez siebie  wymagania do przedmiotu,
uwzględniające  specyfikę  danego  przedmiotu  i  możliwości  realizacji  treści  podstawy
programowej podczas zdalnego nauczania.

4. Sposób sprawdzania obecności ucznia na lekcji odbywa się poprzez odczytanie listy uczniów
danej klasy oraz potwierdzenie przez ucznia obecności.

5. Obowiązkiem  ucznia  jest  systematyczne  uczestnictwo  w  lekcji,  zapoznawanie  się  
ze wskazanym przez nauczyciela materiałem i wykonywanie zadań (np.: zapisanie tematu
lekcji, wykonanie notatki w zeszycie lub inne polecone zadania).

6. Nauczyciel zadając uczniowi pracę do wykonania, przesyła do niej wskazówki oraz w razie
potrzeby udziela odpowiedzi. Uczeń wykonuje pracę samodzielnie, w razie wątpliwości ma
możliwość skontaktować się z nauczycielem. Uczeń odsyła zadaną pracę w terminie i formie
określonej przez nauczyciela.

7. Nauczyciel zobowiązany jest do równomiernego rozłożenia ilości zadanych prac.
8. Postępy  ucznia  monitorowane  są  przez  nauczyciela  przedmiotu  poprzez  analizę

i sprawdzenie poprawności wykonania przez ucznia  powierzonych  jemu zadań. 
9. Nauczyciel informuje uczniów o otrzymanej ocenie opatrując ją stosownym komentarzem,

rodzic ma możliwość zapoznania się z ocenami poprzez dziennik elektroniczny.
10. Nauczyciel  systematycznie  kontroluje  uczestnictwo  ucznia  w  lekcji,  w przypadku  braku

współpracy  ze  strony  ucznia  powiadamia  wychowawcę  klasy,  który  kontaktuje  się



z rodzicem dziecka w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i podjęcia działań zmierzających
do jej rozwiązania.

11. Konsultacje dla rodziców prowadzone są za pomocą dziennika elektronicznego.
12.W  miarę  potrzeb  i  możliwości  uczniom  udzielana  będzie  pomoc  psychologiczno  –

pedagogiczna w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych
oraz konsultacji dla rodziców. 

13. Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć
w  miejscu  zamieszkania  organizowane  są  zajęcia  stacjonarnie  na  terenie  szkoły  lub
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

14. Dla  uczniów przygotowujących się  do egzaminu ósmoklasisty  można zapewnić  w szkole
konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z
przedmiotów,  z  których  uczeń przystępuje  do egzaminu.  Korzystanie  z  konsultacji  przez
uczniów jest dobrowolne. 

15. Dokumentowanie  pracy  nauczyciela  następuje  poprzez  wpis  tematu  lekcji  do  dziennika
danej klasy, wpis do dziennika zajęć dodatkowych. 

16. Nauczyciel zobowiązany jest planować swoją prace we współpracy z innymi nauczycielami
uczącymi w klasie.


