
ZASADY PRACY ZDALNEJ 

w  Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego 

w Marklowicach 

obowiązujące od 20 grudnia 2021 roku. 
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 roku                         

(Dz. U. 2021r. Poz.2031) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 

19 od poniedziałku 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku zawieszone zostają zajęcia 

stacjonarne. Zajęcia edukacyjne będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy  G – 

Suite (Classroom, Meet). 

Zasady pracy zdalnej: 

a) zajęcia edukacyjne będą miały formę on – line, uczniowie łączą się z nauczycielem                          

w aplikacji Meet (materiały do realizacji z edukacji regionalnej i wychowania fizycznego 

będą przesyłane na pocztę e – mail); 

b) zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z obowiązującym planem i trwają 45 min. (30                   

minut praca z uczniem, 15 minut do dyspozycji uczniów lub rodziców);  

c) w razie nieobecności nauczyciela nie będą przydzielane zastępstwa, (za wyjątkiem edukacji 

wczesnoszkolnej), w związku z tym takie zajęcia się nie odbędą; 

d) nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji związanej z nauką zdalną 

(zapisywanie tematów realizowanych zajęć i oddanie ich po zakończeniu nauki zdalnej 

dyrektorowi:); 

Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem, rodzicem. 

Nauczanie zdalne uwzględnia możliwości psychofizyczne i organizacyjno – techniczne 

wszystkich uczestników tego procesu, czyli nauczycieli, uczniów i ich rodziców. 

Działania w ramach nauczania zdalnego odbywają się w oparciu o podręczniki i materiały 

ćwiczeniowe wydawnictwa ,,Nowa Era” oraz mogą być prowadzone w oparciu o inne 

materiały edukacyjne opublikowane na sprawdzonych portalach edukacyjnych. 

Przed rozpoczęciem nauki zdalnej zadaniem nauczycieli jest zdiagnozowanie sytuacji 

uczniów pod względem dostępu do kanałów komunikacji elektronicznej oraz przekazanie 

rodzicom sposobu komunikacji. 

W trakcie nauki zdalnej nauczyciele zobowiązani są do dostosowywania przygotowanych 

materiałów do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów, oceniania wybranych prac 



uczniów zgodnie z WSO, motywowania uczniów do nauki, utrzymywania kontaktu                                                  

z rodzicami w sprawach dotyczących zdalnego nauczania. 

W przypadku  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Marklowicach 

zadania w zakresie realizacji podstawy programowej wykonywane będą  z wykorzystaniem: 

a) strony internetowej szkoły www.sp2marklowice.wp.pl 

b) platformy classroom 

c) indywidualnych kontaktów wychowawcy z uczniami/rodzicami 

Nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do sprawdzenia obecności uczniów 

wybranym przez siebie sposobem. 

Ponadto w tym okresie dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki zorganizowana 

będzie opieka świetlicowa. Warunkiem jest wniosek rodziców. 

 


