Ogłoszenia Dyrekcji
Dyrektor informuje o zmianie w organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Trzetrzewinie
od 2 listopada 2020 r.
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wprowadzam nową organizację pracy
szkoły:
1) oddziały przedszkolne i klasy I-III szkoły podstawowej – nauka stacjonarna - według planu;
2) klasy IV – VIII – nauka zdalna - według planu lekcji obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021
3) świetlica czynna od 7.00 do 15.30
2. Organizacja zajęć w klasach IV - VIII:
1) zajęcia dydaktyczne przebiegają zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zamieszczonym w
dzienniku elektronicznym;
2) wszystkie lekcje / prócz zajęć artystycznych , sportowych i religii/ w klasach IV –VIII odbywają się
on-line.
3) obecności uczniów zapisuje się zgodnie z wykazem połączeń w ramach zdalnego nauczania,
wpisując nzo / nauczanie zdalne obecny/ lub nzn /nauczanie zdalne nieobecny/;
3) zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne oraz
zajęcia dodatkowych będą odbywać się zgodnie z planem;
4) zajęcia dla ucznia trwają do 30 minut, a pozostały czas będzie można wykorzystać na indywidualne
ub kontakty, wykonanie ćwiczeń edukacyjnych, itp..;
5) Uczniowie łączą się z nauczycielem wg planu lub kalendarz.
6) szczegółowe zasady realizacji zdalnego znajdują się w Regulaminie organizacji nauczania
zdalnego w Szkole Podstawowej im. gen. Michała Gałązki w Trzetrzewinie..
3. Obowiązki ucznia:
1) podczas zajęć on-line uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach zgodnie z obowiązującym
planem lekcji lub kalendarzem.. Brak włączenia się ucznia do zajęć, traktowane jest jako nieobecność
i zostanie odnotowane w e-dzienniku;
2) podczas takiej formy zajęć uczeń powinien posiadać podręcznik i inne materiały wskazane przez
nauczyciela;
3) nauczyciel zadaje zadanie z podręcznika oraz w zeszycie ćwiczeń i nie ma obowiązku przesyłać
materiałów. Uczeń wykonuje zadanie w podobny sposób jak w szkole podczas nauki stacjonarnej;
4) w przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić
nauczyciela o braku możliwości włączenia się do udziału w zajęciach w ustalony przez nauczyciela
sposób;
5) nieusprawiedliwiona nieobecność ma wpływ na frekwencję, a w dalszej kolejności na ocenę z
zachowania.

4. Zasady prowadzenia lekcji on-line:
1) lekcję on-line zawsze rozpoczyna nauczyciel, uczniowie do niej dołączają;
2) lekcja może trwać do 30 min.;
3) przed rozpoczęciem lekcji każdy uczeń w tzw. trybie oczekiwania na nauczyciela powinien mieć
wyłączoną kamerę oraz mikrofon;
4) podczas zajęć uczeń powinien mieć włączoną kamerę / jeśli ją posiada/oraz na polecenie
nauczyciela mikrofon;
5) przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu zajęć uczniowie nie mogą prowadzić rozmów
między sobą w formie czatu;
6) lekcje rozpoczynają się punktualnie wg planu lekcji lub kalendarza zaplanowanego przez n-la.
7) w czasie lekcji obowiązują zasady wzajemnego szacunku:
- uczniowie w ciszy i skupieniu słuchają osoby mówiącej,
- kulturalnie zwracają się do nauczyciela i kolegów/koleżanek,
- są wobec siebie uprzejmi i życzliwi;
8) w czasie dyskusji należy słuchać uważnie innych i wypowiadać się, gdy przyjdzie na daną osobę kolej;
9) jeśli uczeń chce coś powiedzieć, powinien to sygnalizować w sposób ustalony z nauczycielem;
10) uczeń może opuścić zajęcia tylko za zgodą nauczyciela,
11) podczas zajęć uczeń nie może spożywać posiłków,
12) należy się stosować do zasad ustalonych w danej grupie – klasie,
13) stosowanie się do zasad podczas lekcji on-line podlega ocenie i ma wpływ na ocenę
śródroczną/roczną/końcową z zachowania,
14) podczas lekcji on-line obowiązują zasady zachowania zgodne z zapisami Statutu Szkoły
Podstawowej im. gen. Michała Gałązki
5. Obowiązki rodziców:
1) rodzice dziecka powinni zapewnić odpowiednie warunki do realizacji nauki z użyciem metod i
technik kształcenia na odległość;
1. uczniowie powinni mieć dostęp do sieci Internet oraz urządzeń umożliwiających połączenie z
nim, wyposażonych w ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące wskaźnikiem
ekranowym. Sprzęt elektroniczny powinien być wyposażony w mikrofon i kamerkę;
2. w razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej rodzice/ powinni
ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy;
3. szkoła we współpracy z organem prowadzącym w miarę możliwości może użyczyć
potrzebnych środków do nauki zdalnej;
4. w przypadku braku takich możliwości szkoła we współpracy z rodzicami ustala sposób
realizacji kształcenia na odległość
5. w przypadku problemów technicznych szkoła postara się zdalnie wesprzeć w ich rozwiązaniu.

6. Organizacja etapów szkolnych Małopolskich Konkursów Przedmiotowych i Tematycznych:
- zgodnie z decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty etapy szkolne konkursów
przedmiotowych i tematycznych zaplanowane od 26 października do 19 listopada 2020 r. nie
odbędą się. O nowych terminach w/w konkursów uczniowie zostaną poinformowani.
Użyczenie komputerów
Szkoła we współpracy z organem prowadzącym w miarę możliwości może użyczyć
potrzebnych środków do nauki zdalnej;
W związki z dużym zainteresowaniem użyczenia komputerów na czas nauki zdalnej Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Trzetrzewinie ustala następujące zasady:
1. Komputery mogą być użyczone tylko dla tych uczniów, którzy posiadają Internet.
2. W pierwszej kolejności otrzymują sprzęt uczniowie, którzy nie posiadają żadnego
komputera.
3. Następnie uczniowie posiadający komputer i mający rodzeństwo uczące się w naszej
szkole. / im większa liczba rodzeństwa tym pierwszeństwo w otrzymaniu sprzętu/.
4.Kolejni którzy otrzymują to uczniowie posiadający komputer i mający rodzeństwo uczące
się w innych szkołach.
Z poważaniem
Urszula Owsianka

