Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie
w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

1. Od dnia 25.03.2020 r. rozpoczynamy realizację podstawy programowej kształcenia
ogólnego z poszczególnych przedmiotów. Oznacza to, iż pracując zdalnie nauczyciele będą
wprowadzać nowe treści uwzględniając w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego
w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e)ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
e) zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym.
2. Dyrektor szkoły będzie koordynował współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami,
uwzględniając potrzeby edukacyjne i

możliwości

psychofizyczne dzieci

i uczniów,

w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym.
W tym względzie ustala się pracę według następującego planu:
- konsultacje z nauczycielami poprzez e-dziennik, kontakt telefoniczny, e-mail, komunikatory
m.in. Messenger, WhatsApp. Skype odbywać się będą w godz. 8.00 do 14.00.
- Zajęcia w poszczególnych klasach będą prowadzone zgodnie z planem lekcji w oparciu
o interaktywne nauczanie oraz nauczanie formą tradycyjną – rozwiązywanie zadań
z podręcznika, ćwiczeń – tzw. nauczanie naprzemienne – dotyczy pracy nauczycieli.
3. Praca zdalna uczniów odbywać się będzie według harmonogramu;
Klasy 1-3:
– nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ustalają 1,5 h (2h lekcyjne) pracy przy komputerze
w ciągu jednego dnia przeznaczone na interaktywne nauczanie z uwzględnieniem przerwy
międzylekcyjnej wynoszącej min. 10 minut (tj. wprowadzenie i omówienie nowego tematu);
pozostałe godziny pracy nauczyciela są skierowane na ocenę prac domowych, testów,
sprawdzianów, quizów oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych Oznacza to, że dzieci
w ciągu 90 min. uczą się zdalnie, wykonują polecenia nauczyciela, rozwiązują testy online itp.

Oprócz pracy przy komputerze uczniowie będą wykonywać zadania z ćwiczeniówek,
podręczników. Czas przeznaczony na pracę pisemne bez użycia komputera nie powinien
przekroczyć 180 minut.
- nauczyciele j. angielskiego oraz religii ustalają w porozumieniu z wychowawcą 45 minut pracy
interaktywnej w tygodniu. Oznacza to, że dzieci w ciągu 1 godziny lekcyjnej w tygodniu
wykonują polecenia nauczycieli. Pozostałą 1 godzinę lekcyjną nauczyciele przeznaczają
na przygotowanie do zajęć, kontrole wykonywanych przez uczniów prac. Nauczyciele mogą
zadać prace pisemne np. w ćwiczeniówkach, której czas wykonania nie przekroczy 45 min.

Nauczyciele do e-dziennika wpisują począwszy od dnia 25.03.2020 r. tematy zajęć zgodnie
z rozkładami. W polu frekwencja wpisują nz (tzn. nauka zdalna). Uczniowie, którzy nie
podejmują żadnej pracy z wykorzystaniem TIK z niewyjaśnionych przyczyn – otrzymują nb
(nieobecność).
Uczniowie, którzy nie mają możliwości pracy zdalnej (np. brak komputera, dostępu do
Internetu) będą pracowali w domu z wykorzystaniem tradycyjnej pracy w formie papierowej.
Materiały te rodzic będzie mógł odebrać w holu szkoły, bądź zostaną mu przesłane.

Klasy 4-8:
- wychowawcy klas ustalają plan zajęć interaktywnych dla uczniów w porozumieniu
z nauczycielami uczącymi oraz dyrektorem/wicedyrektorem szkoły. Uwzględniają 1 godzinę
lekcyjną przeznaczoną na konsultację w ramach zajęć z wychowawcą. Każdy uczący w danej
klasie nauczyciel pracuje według planu lekcji. Oprócz zajęć prowadzonych interaktywnie
pozostałą część pracy nauczyciele przeznaczają np. na przygotowanie się do zajęć, ocenę
postępów uczniów). Zajęcia interaktywne (m.in. wprowadzenie i omówienie nowego tematu,
zadanie pracy domowej, test, sprawdzian)
Odbywać się będą według zasad:
•

J. polski – (kl. 4-8) pn. , śr., pt. po 45 minut w każdym dniu

•

Matematyka – (kl. 4-8) wt., czw. – po 45 minut w każdym dniu

•

J. angielski – (kl. 4-8) pn. , pt. – po 45 minut w każdym dniu

•

J. niemiecki – (kl.7,8) – śr. 45 minut

•

Technika – (kl. 4-6) śr. 45 minut co 2 tygodnie

•

Wf – (kl. 4-8) pn., czw. po 45 minut w każdym dniu

•

Informatyka - śr. 45 minut co 2 tygodnie

•

Przyroda – (kl.4) – wt. 45 minut

•

Biologia (kl.5, 6, 8) wt. 45 minut co 2 tygodnie, (kl.7) w każdy wt. po 45 minut

•

Geografia (kl.5, 6, 8) wt. 45 minut co 2 tygodnie, (kl.7) w każdy wt. po 45 minut

•

Fizyka – (kl. 7,8) czw. 45 minut

•

Chemia - (kl. 7,8) czw. 45 minut

•

Religia – (kl. 4-8) pt. 45 minut

•

Etyka – (kl. 4-8) śr. 45 minut

•

WOS – (kl.8) – pn. 45 minut

•

Historia – (kl.4) pn. 45 minut co 2 tygodnie, (kl.5-8) czw. 45 minut

•

Muzyka – (kl. 4-7) śr. 45 minut co 2 tygodnie

•

Plastyka - (kl. 4-7) śr. 45 minut co 2 tygodnie

•

EDB – (kl. 8) czw. 45 minut co 2 tygodnie

4. Nauczyciele przedmiotu opracowują tygodniowy zakres nauczanych treści według wzoru:

l.p. Data

Klasa Przedmiot/temat
zajęć/blok
tematyczny/
wykorzystane
narzędzia pracy
zdalnej
*obowiązuje od
wprowadzenia
nowych regulacji
prawnych
25.03.2020 4a
Przyroda/Zasady
zdrowego stylu
życia/pokaz
multimedialny,
Messenger,
poczta gmail

Zakres materiału Sposób kontroli Uwagi
do opracowania
wykonania przez
uczniów

1.

Napisz w zeszycie
listę ulubionych
form odpoczynku.
Zaznacz na
czerwono formy
aktywności
biernej, a na
zielono formy
aktywności
czynnej.

Zadanie proszę
przesłać jako
załącznik w
formie zdjęcia, o
nazwie:
aktywność, na
adres mailowy
podany w
wiadomości do
Państwa. Tytuł
wiadomości:
przyroda-imię
i nazwisko

dziecka. Rozwiąż
test online – np.
Classroom
Nauczyciele specjaliści/bibliotekarz/pedagog/wychowawca świetlicy uwzględniają w swoich
planach potrzeby edukacyjne uczniów objętych kształceniem specjalnym, pomocą
psychologiczno-pedagogiczną. Opracowują tygodniowy zakres czynności według wzoru:
l.p. Data
Stanowisko Zakres czynności
1. 25.03.2020 Pedagog
Rozmowa
szkolny
telefoniczna z
rodzicami ucznia
(imię i nazwisko,
klasa) dotycząca
np. braku pracy
domowej zadanej
z przyrody; pomoc
w rozwiązywaniu
zdalnym zadań z
matematyki

Skutek podjętych działań
Uwagi
Np. rodzic poinformował,
iż syn jest chory, lub ma
problem z zalogowaniem
się do poczty
elektronicznej,
Wspólne rozwiązanie testu
z matematyki

5. Sprawozdania nauczyciele opracowują zgodnie z Systemem monitorowania pracy
nauczycieli w okresie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie.
6. Zasady pracy zdalnej nauczycieli (źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym
materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać);
- konto klasowe na gmail,
- założenie Classroom w poczcie klasowej
- wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez

ministra

właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl.
- wykorzystanie materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek
podległych temu ministrowi lub przez

niego nadzorowanych,

w

tym

na stronach

internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
- wykorzystanie materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii
oraz własnych.

7.

Sposób

monitorowania

postępów

uczniów

oraz

sposób

weryfikacji

wiedzy

i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach
ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach:
- skala ocen od 1 do 6
- ocenie podlegać będą indywidualne wypowiedzi ustne, prace pisemne online
(wypracowanie, charakterystyka, i inne), kartkówki i testy online, kartkówki i testy w formie
papierowej, prace domowe online oraz w formie tradycyjnej, prace artystyczne, filmiki/pokazy
multimedialne.
- prace można przesłać w formie scanu/zdjęcia, pliku tekstowego, graficznego itp., jako
załącznik na podany przez nauczyciela uczącego: e-mail, sms, komunikator bądź za pomocą
e-dziennika w formie pisemnej.
Testy, sprawdziany, kartkówki online będą wykonywane za pomocą gmail – Classroom,
learningApps, itp.

Nauczyciele na bieżąco poprzez e-dziennik, Classroom itp. będą informować rodziców
o osiągnięciach edukacyjnych uczniów.

