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1. Wszystkie  zajęcia  we  wszystkich  klasach   I  -  VIII  odbywają  się  on-line  za

pomocą platformy MS TEAMS 

2. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem.  

3. Wychowawcy  klas I – III mogą w porozumieniu z rodzicami uczniów oraz

innymi  nauczycielami  uczącymi  w  klasie  ustalić  inne  godziny  rozpoczęcia

zajęć. 

4. Zajęcia  on-line  trwają  30  minut  +  15  minut  /nauczyciel  jest  do  dyspozycji

uczniów: pytania, konsultacje/.

5. Uczeń ma obowiązek aktywnie  uczestniczyć w lekcji.  Na prośbę nauczyciela

włączyć kamerę i mikrofon. 

6. Dla  uczniów,  którzy  ze  względu  na  niepełnosprawność  lub  np.  warunki

domowe  nie  będą  mogli  uczyć  się  zdalnie  w  domu,  szkoła   zorganizuje

nauczanie  zdalne na terenie szkoły (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

7. Szkoła udostępni potrzebującym uczniom odpowiedni sprzętu do nauki zdalnej

/komputery, tablety, słuchawki , mikrofony, kamerki/ . Potrzeby należy zgłosić

wychowawcy lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.

8. Informacje  uczniom przekazywane  są  za  pomocą  dziennika  elektronicznego

lub platformy MS TEAMS.

9. Frekwencja  uczniów  na  zajęciach  on-line  odnotowywana  jest  w  dzienniku

lekcyjnym.  W  przypadku  nie  włączenia  kamerki  lub  mikrofonu  nauczyciel

może wpisać uczniowi nieobecność na zajęciach. 

10. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia pozalekcyjne za wyjątkiem zajęć sportowych

odbywają się on-line.

11. Zajęcia indywidualne odbywają się on -line.

12. Edukacyjne ścieżki kształcenia realizowane są on- line

13. Dopuszcza  się,  w porozumieniu  z  rodzicami,   możliwość  prowadzenia  zajęć

rewalidacyjnych  na  terenie  szkoły  z  zachowaniem  bezpiecznych  warunków

przy uwzględnieniu możliwości szkoły.



14. Uczniowie,  odbywający  naukę  na  odległość  mogą  korzystać  z  pomocy

psychologiczno – pedagogicznej w formie zdalne lub stacjonarnej.

15. Praca biblioteki szkolnej  zostaje w dwóch dniach tygodnia wydłużona do godz.

18.00 . 

16. Nauczyciele  uczący  w  klasach  ósmych  przedmiotów  egzaminacyjnych

zorganizują w miarę potrzeb  konsultacje z uczniami – indywidualnie lub w

grupach do 5 osób. Konsultacje odbywać się będą na terenie szkoły w godz.

16.00 – 18.00.  Uczniowie, którzy chcą skorzystać z konsultacji umawiają się

indywidualnie z nauczycielami. 

17. Szkoła  zapewnia  opiekę  w  świetlicy  szkolnej  uczniom,  których  rodzice  są

bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Rodzice uczniów,

którzy  chcą  aby  ich  dziecko  uczęszczało  do  świetlicy  zgłaszają  ten  fakt

telefonicznie w sekretariacie szkoły.

18. W  czasie  zawieszenia  zajęć  stacjonarnych  konkursy  kuratoryjne  i  inne

organizowane przez instytucje pozaszkolne mogą odbywać  się w szkole.


