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Gryfów Śląski, dnia 26.01.2022r. 

  

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI ZDALNEJ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 

IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM 

w roku szkolnym 2021/2022 z dnia 26 stycznia2022 r. 

 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi 

Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim, które polega na zawieszeniu prowadzenia działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla uczniów klas V-VIII od 27 stycznia 2022 r do 

27 lutego 2022 r. i realizowania w tym okresie zadań szkoły z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość oraz ustalenia zasad realizowania tych zadań.  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

 

§1 

 

1. Zobowiązuję nauczycieli do prowadzenia wszystkich zajęć zgodnie z planem lekcji, 

wykorzystując metody i techniki kształcenia na odległość. 

2. Nauczanie zdalne jest realizowane wg obowiązującego tygodniowego planu zajęć 

lekcyjnych, w godz. od 8.00 do 15.15.  

3. Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach, wykonywania zleconych przez 

nauczyciela zadań. Uczniowie odsyłają nauczycielom wykonane zadania niezwłocznie 

po ich wykonaniu lub zgodnie z ustaleniami z nauczycielem danego przedmiotu. Prace 

i aktywność ucznia podlegają ocenie.  

4. Nauczyciel przedmiotu decyduje o formie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość, ustala z uczniami zasady korzystania z kamery, 

mikrofonu itp. 
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5. Uczniowie lub rodzice mogą uzyskiwać porady od nauczycieli w formach i terminach 

ustalonych bezpośrednio z nauczycielami. 

6. Uczniowie lub ich rodzice informują wychowawców klas lub nauczycieli o 

występujących problemach, trudnościach w udziale w zajęciach z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość.  

7.  Uczniowie lub ich rodzice mogą komunikować się z wychowawcą lub nauczycielem 

wybraną skuteczną metodą komunikacji elektronicznej.  

8. Wychowawcy oraz nauczyciele informują niezwłocznie Dyrektora o zgłaszanych przez 

uczniów lub rodziców problemach, trudnościach lub zauważonych przez siebie 

problemach, trudnościach  w nauczaniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

   

§2 

 

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 

realizowane w szczególności z wykorzystaniem:  

a)  środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między 

nauczycielem, uczniem lub rodzicem  

 dziennik elektroniczny Vulcan Uonet+ 

 szkolna platforma do edukacji zdalnej  Google Workspace dla Edukacji  

 e-mail,  

 Messenger,  

 Skype,  

 Google Classroom ,  

 WhatsApp 

b) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do 

oceny pracy ucznia 

c)  nauczyciele mogą drogą elektroniczną dostarczać wymagane przez nich materiały do 

prowadzenia zajęć, mając przy tym na uwadze przepisy prawa autorskiego lub 

wskazywać w Internecie odnośniki (linki) do takich materiałów. 
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§3 

Uczniowie  klas I-IV realizują obowiązek szkolny na terenie szkoły na 

dotychczasowych zasadach.  

§4 

 

Wybierając formy nauczania należy kierować się możliwością zrealizowania celu 

nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron, przy czym nie chodzi tylko o 

bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, w tym związane ze stanem zagrożenia 

epidemiologicznego, ale także o zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem                                              

i bezpieczeństwem oraz higieną pracy podczas codziennej pracy przy komputerze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


