Zarządzenie nr 3/2021
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach
z dnia 15.02.2021r.

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych obowiązek szkolny
realizują poprzez naukę zdalną do odwołania.
Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych funkcjonują w trybie stacjonarnym.

Zasady nauczania zdalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach
od 15.02.2021 r.
1.
Nauczanie zdalne obejmie uczniów i nauczycieli klas 4-8 wg planu lekcji na drugie półrocze,
obowiązującego od lutego 2021 r.
Na planie umieszczone są przedmioty z podziałem na lekcje online na platformie Zoom oraz
lekcje, gdzie wysyłane są materiały do samodzielnej pracy uczniów a nauczyciele z uczniami
komunikują się na czacie z wykorzystaniem aplikacji Teams
2.
Lekcje zdalne odbywają się na aplikacji Zoom i aplikacji Teams wg następujących ustaleń:
język polski
4 godz. online + 1 godz. załącznik z materiałami1
język angielski
2 godz. online + 1 godz. załącznik z materiałami2
język niemiecki i francuski
1 godz. online + 1 godz. załącznik materiały3
matematyka
3 godz. online + 1 godz. załącznik z materiałami4
godzina wychowawcza
1 godz. online
historia, WOS, religia
1 godz. online + 1 godz. załącznik z materiałami5
fizyka, chemia, biologia, geografia
1 godz. online + 1 godz. załącznik z materiałami6
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potrzeby nauczyciel może zamienić zajęcia na lekcję online, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczniami.
potrzeby nauczyciel może zamienić zajęcia na lekcję online, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczniami.
potrzeby nauczyciel może zamienić zajęcia na lekcję online, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczniami.
potrzeby nauczyciel może zamienić zajęcia na lekcję online, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczniami.
potrzeby nauczyciel może zamienić zajęcia na lekcję online, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczniami.
potrzeby nauczyciel może zamienić zajęcia na lekcję online, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczniami.

wychowanie fizyczne
2 godz. online
1 godz. załącznik z materiałami
+ 1 godz. aktywność fizyczna uczniów w domu
informatyka
godz. online
muzyka, plastyka, EDB, WDŻ, doradztwo zawodowe
1 godz. online i 1 godz. załącznik materiały – naprzemiennie , co drugi
tydzień
Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej ( zajecia wyrównawcze,
korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i rewalidacyjne)
wszystkie zajęcia online (lub na wniosek rodzica na terenie szkoły)
3.
Lekcje online odbywają się wyłącznie przez aplikację Zoom . Wideolekcje są planowane
przez nauczycieli w dniu poprzedzającym zajęcia. Dostęp do alikacji (link) umieszczany jest
przez nauczycieli tylko poprzez e-dziennik, w zakładce Zadania domowe.
Podczas zajęć online obowiązują dotychczasowe zasady ( załącznik nr 1).
4.
Materiały przygotowane przez nauczyciela zamieszczane będą wyłącznie poprzez aplikację
Teams, wg zasady: notatki nauczyciela do lekcji (obowiązkowe do każdych zajęć) - zakładka:
Plik, zadanie do wykonania przez ucznia – zakładka: Zadanie .
5.
Czas trwania lekcji online: 30 – 40 minut.
6.
Zadawane zadania należy wykonywać w czasie trwania lekcji (wg dotychczasowego planu
lekcji obowiązującego od lutego 2021 r.) i na bieżąco odsyłać je do nauczyciela, zgodnie z
określonym w aplikacji terminem, zawsze do godz. 15:00.
7.
W wyjątkowych sytuacjach można zadanie odesłać najpóźniej do godziny 18.00.
8.
Obecność na lekcjach online jest obowiązkowa i sprawdzana przez nauczyciela. Odesłane
zadanie jest potwierdzeniem obecności na zajęciach przeznaczonych do pracy samodzielnej.
Obecność ucznia nauczyciel zaznacza w dzienniku znakami

ꞏ/ -

9.
Zapotrzebowanie na tablety dla ucznia wykluczonego cyfrowo zgłasza rodzic do wychowawcy
klasy. Liczy się kolejność zgłoszeń.
10.
Jeśli nauczyciel jest na zwolnieniu lekarskim, lekcje są odwołane - informacja w
zakładce zastępstwa.

11.
Wychowawcy klas oraz nauczyciele informatyki zobowiązani są do udzielania wsparcia
merytorycznego i pomocy technicznej swoim uczniom i podopiecznym w obsłudze obu
platform edukacyjnych, tj. ZOOM i TEAMS

Pozostałe ustalenia.
1.
Klasy I-III odbywają lekcje w szkole wg planu lekcji obowiązującego od lutego 2021 r.
2.
Świetlica szkolna funkcjonuje wg dotychczasowych zasad.
3.
Z obiadów szkole korzystają tylko uczniowie klas I – III wg dotychczasowego harmonogramu.
4.
Autobus szkolny kursuje wg następującej zasady:
poranny kurs – bez zmian,
odwóz – tylko jeden kurs o godz. 13:30.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora
z dnia 15.02.2021 r.

Zasady korzystania z komunikatora ZOOM oraz TEAMS
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach
od 15.02.2021r.
Nauczanie zdalne w klasach 4-8 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Radwanicach począwszy od 8 lutego 2021 odbywa się z wykorzystaniem
aplikacji Zoom oraz aplikacji Teams.
Obowiązują następujące reguły:
1. Aplikacje Zoom oraz Teams, służą tylko i wyłącznie celom edukacyjnym. Uczniowie nie
powinni wykorzystywać aplikacji do celów rozrywkowych. Uczniowie nie tworzą swoich grup.
2. W czasie korzystania z aplikacji Zoom /Teams (czatów, wideolekcji) uczniowie zachowują
się z należytą kulturą, pamiętają o formach grzecznościowych.
3. Uczeń pojawia się na zajęcia w stroju odpowiednim do zajęć szkolnych. Miejsce, w którym
uczeń znajduje się podczas połączenia Zoom powinno pozwolić na higieniczny i komfortowy
tryb pracy ( biurko, stół )
4. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz uczniom nagrywania wideolekcji, wykonywania
zdjęć oraz zrzutów ekranu zawierających wizerunek nauczycieli i innych uczniów.
W przypadku naruszenia ochrony danych, ochrony wizerunku itp. zostaną wszczęte procedury
szkolne odpowiednie do zaistniałej sytuacji. Sprawa może zostać zgłoszona na Policję i do
Sądu.
5. Wypowiedzi ucznia podlegają standardom szkolnym: nie wolno używać wulgaryzmów,
obrażać uczuć innych uczestników i w jakikolwiek sposób łamać ogólnie przyjętych norm.
6. Każdy uczeń biorący udział w wideolekcji rozpoczyna ją z wyłączonym mikrofonem,
w celu uniknięcia chaosu informacyjnego. Mikrofon włącza ponownie na prośbę
nauczyciela, jeśli ten skieruje do niego pytanie. Uczeń może zasygnalizować chęć
zabrania głosu, wykorzystując w tym celu okienko czatu spotkania, nie zakłócając tym
samym toku lekcji.
7. Wideolekcje z danego przedmiotu odbywają się według aktualnego planu lekcji. Lekcja jest
nagrywana przez nauczyciela w celu jej dokumentowania.
8. W trakcie zajęć lekcyjnych przeznaczonych do pracy samodzielnej uczniowie są aktywni na
aplikacji Teams i pojawiają się na czatach grupowych zgodnie ze swoim tygodniowym planem
lekcji. W tym czasie uczniowie mogą być aktywni – zadawać pytania, prosić o wyjaśnienia.
W tym czasie nauczyciel przedmiotu jest dostępny dla uczniów.
9. Podczas wszelkiej wymiany zdań na czacie nie używamy emotikonów.

10. Przesyłanie zadań lub materiałów do pracy samodzielnej odbywa się tylko za pomocą
narzędzi związanych z aplikacją Teams. Informacja o zadaniu domowych odnotowana jest
również w zakładce “Zadania domowe” w dzienniku elektronicznym.
11. Uczeń może być aktywny w aplikacji również po zajęciach lekcyjnych, np. w celu odsyłania
zadań domowych.
12. Jako obrazek profilowy uczniowie mogą wstawić tylko swoje faktyczne zdjęcie lub
pozostać przy inicjałach, które wyświetlają się automatycznie.

