
ZASADY ZDALNEJ EDUKACJI W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM  NR 1 W 

WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM OBOWIĄZUJĄCE OD 25. 03. 2020 r. 

 Klasy 1-3 będą pracowały wg planu, w którym codziennie jest edukacja 

wczesnoszkolna, a w poszczególne dni przedmiot dodatkowe. Rodzice są stale w 

kontakcie z wychowawcami przez wybrany kanał komunikacji.  

 Klasy 4-8 będą pracowały według planu, który został Wam przekazany w dniu 22 

marca br.  

 Do każdej z klas został wysłany plan na najbliższy czas. Praca zgodnie z planem, 

który zakłada równomierne obciążenie dzieci poszczególnymi przedmiotami (3-4 

przedmioty w zależności od klasy i przedmiotów dodatkowych). Zachowanie rytmu 

szkolnego może być decydującym warunkiem sukcesu szkolnego ucznia. Zasady 

bezpiecznej pracy z użyciem komputera i zasady planowania samodzielnej pracy 

zostaną przekazane przez pedagoga szkolnego.  

 W kl. 4-8 codziennie do godziny 9.00 nauczyciel przedmiotu umieszczonego w 

planie w LIBRUSIE w zakładce ZADANIA umieszcza materiały z danego 

przedmiotu. (Moduł „wiadomości” zostawiamy na komunikaty).  

 Nauczyciel będzie umieszczał zadania do wykonania w takich formach, jak: 

klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń; w formie opisu 

tekstowego zadania do wykonania; w formie linku do interaktywnych platform 

edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, 

quizy, testy); w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, 

materiały audiowizualne; w formie zajęć interaktywnych. Wybór metod i form pracy 

należy do nauczyciela. 

 Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości z materiałami. 

W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien 

zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym 

terminie. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać 

- powinien poprosić o pomoc nauczyciela. 

 Odczytanie wiadomości w zakładce ZADANIA jest potwierdzeniem uczestnictwa 

ucznia w zajęciach zdalnych. 

 Nauczyciele zmodyfikują swoje rozkłady nauczania, tak aby realizować podstawę 

programową. Będą wprowadzać nowy materiał i zadawać prace z nim związaną i 

oceniać te prace, zgodnie z zasadami oceniania, które zostaną przedstawione przez 

każdego nauczyciela. 

 Nauczyciele ustalą również godziny konsultacji dla rodziców, których termin zostanie 

Państwu przekazany. Dla uczniów nauczyciel dostępny będzie w dniu, w którym w 

planie jest dany przedmiot w godzinach i kanałach komunikacyjnych określonych w 

wiadomości od nauczyciela. 

 

 

 


