
Komunikat dotyczący zdalnego nauczania w klasach I-VIII 

 

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniach 9 listopada do 29 listopada 2020r. wprowadzone zostało 

nauczanie zdalne dla klas I-VIII.  

1. Lekcje odbywają się za pośrednictwem aplikacji Teams.  

2. Nauczyciele prowadzą zajęcia według tygodniowego planu zajęć. 

3. Czas trwania lekcji online wynosi 30 minut począwszy od rozpoczęcia godziny lekcyjnej.  

W pozostałym czasie uczniowie pracują z podręcznikiem wykonując ćwiczenia zadane przez 

nauczyciela.  

4. W lekcjach on-line udział biorą jedynie uczniowie z danej klasy.  

5. Zasady komunikacji podczas lekcji określa prowadzący nauczyciel.  

6. Obecność uczniów sprawdzana jest podczas każdej lekcji i wpisywana do dziennika  

elektronicznego.   

7. Moderatorem i prowadzącym lekcje on-line jest nauczyciel i tylko on ma prawo do  

wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu.  

8. Zabronione jest zakłócanie lekcji on-line w sposób informatyczny (przejmowanie ekranu,  

linków, itp.).  

9. Podczas lekcji online obowiązują zasady zachowania zgodnie z netykietą.  

10. W stosunku do uczniów utrudniających prace na lekcji online zostaną wyciągnięte  

konsekwencje zgodnie z zasadami zawartymi w statucie i regulaminach szkolnych.  

11. Uczniowie są zobowiązani do wykonywania poleceń nauczyciela i odsyłanie zadań                           

w wyznaczonym terminie i formie ustalonej przez nauczyciela. 

12. Uczniowie mają obowiązek zapoznać się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi                        

i przekazanymi przez nauczyciela, a także z terminami wykonania zadań oraz sposobami  

przekazania rozwiązań.  

13. Prace uczniów podlegają ocenie zgodnie z PSO z uwzględnieniem specyfikacji nauczania  

Zdalnego. 

14. Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy dla dzieci z klas I-III rodziców pracujących w służbie zdrowia      

i służbach mundurowych realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

W przypadku spraw szczególnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem szkoły   

i dyrekcją. Postaramy się pomóc w rozwiązaniu problemu. 

W okresie nauczania zdalnego stołówka szkolna nie będzie wydawać obiadów.  

 



Pedagog i nauczyciel biblioteki świadczą pracę w szkole.  

Biblioteka od 8:00 do 14:00. 

Pedagog   od 9:00 do 13:00 

                                                                                                                          Z poważaniem 

Dorota Rząsa Dyrektor Szkoły 

    Podstawowej nr 16 w Rzeszowie 


