
 

ZASADY PRACY od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. 

I. KLASY I-III 

 nauczanie zdalne - zajęcia odbywają się na platformie Teams, wg stacjonarnego planu 

zajęć zgodnie z zasadami, które przekazane zostaną rodzicom przez wychowawców.  

 W celu efektywnego prowadzenia lekcji oraz ułatwienia komunikacji uczniowie 

powinni mieć włączoną kamerkę i mikrofon, ze względu na RODO zakazane jest 

nagrywanie i rozpowszechnianie utrwalonego podczas lekcji wizerunku nauczyciela i 

uczniów. 

 obecność ucznia na zajęciach jest odnotowywana w edzienniku,  

 pedagog i psycholog pracują zdalnie na platformie Teams, kontaktują się z rodzicami i 

uczniami po wcześniejszym umówieniu się przez platformę Teams lub e-maila 

 na stronie internetowej szkoły w zakładce Strefa Ucznia pojawiać się będzie informacja 

o nieobecnych nauczycielach – nieobecny oznacza, że nie prowadzi swoich zajęć 

 biblioteka jest czynna w poniedziałki od 13:00-15:00, we wtorki od 10:00 do 13.00, 

środy od 9.00 do 11.00, czwartki od 10.00 od 13.00 i piątki od 12:00-14:00. 

 uczniowie i rodzice są zobowiązani do bieżącego sprawdzania ogłoszeń i wiadomości 

w e-dzienniku i na platformie Teams, 

 w przypadku zagubionego lub niedziałającego hasła do Teams należy skontaktować się 

z nauczycielem informatyki, który dokona resetu i prześle nowe hasło 

achabowska@sp18.edu.gdynia.pl 

witkowskae@sp18.gdynia.pl 

a.pop@sp18.edu.gdynia.pl 

 konsultacje nauczyciela z uczniami odbywają się poprzez platformę Teams, 

 uczniowie na kwarantannie mogą uczestniczyć w lekcjach online,  

 świetlica szkolna pełni w godzinach 7.00 – 17.00 opiekę nad uczniami klas I-III, 

których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz 

realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID – rodzice otrzymają link do ankiety, w której należy zgłosić 

potrzebę opieki 

II. KLASY IV-VIII 

 kontynuacja nauki zdalna wg obowiązującego planu i zasad 

 zdalnie realizowane są wszystkie lekcje (przedmioty) danej klasy,  

 realizacja zajęć zdalnych odbywa się na platformie Teams, z wykorzystaniem 

możliwości połączenia wideo i audio. W celu efektywnego prowadzenia lekcji oraz 

ułatwienia komunikacji uczniowie powinni mieć włączoną kamerkę i mikrofon, ze 

względu na RODO zakazane jest nagrywanie i rozpowszechnianie utrwalonego 

podczas lekcji wizerunku nauczyciela i uczniów. 

 obecność ucznia na zajęciach jest odnotowywana w edzienniku,  

 pedagog i psycholog pracują zdalnie na platformie Teams, kontaktują się z rodzicami i 

uczniami po wcześniejszym umówieniu się przez platformę Teams lub e-maila 

 biblioteka jest czynna w poniedziałki od 13:00-15:00, we wtorki od 10:00 do 13.00, 

środy od 9.00 do 11.00, czwartki od 10.00 od 13.00 i piątki od 12:00-14:00. 
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 praca uczniów podlega ocenie wg Przedmiotowych Zasad Oceniania (PZO), 

 na stronie internetowej szkoły w zakładce Strefa Ucznia pojawiać się będzie informacja 

o nieobecnych nauczycielach – nieobecny oznacza, że nie prowadzi swoich zajęć 

(uczniowie będą mieli „okienko”), 

 uczniowie i rodzice są zobowiązani do bieżącego sprawdzania ogłoszeń i wiadomości 

w e-dzienniku i na platformie Teams, 

 w przypadku zagubionego lub niedziałającego hasła do Teams należy skontaktować się 

z nauczycielem informatyki, który dokona resetu i prześle nowe hasło 

achabowska@sp18.edu.gdynia.pl 

witkowskae@sp18.gdynia.pl 

a.pop@sp18.edu.gdynia.pl 

 konsultacje nauczyciela z rodzicami odbywają się po wcześniejszym ustaleniu 

mailowym lub telefonicznym formy i terminu,  

 konsultacje nauczyciela z uczniami odbywają się poprzez platformę Teams, 

 uczniowie na kwarantannie mogą uczestniczyć w lekcjach online,  

 

III. O czym powinni pamiętać uczniowie: 

 samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i 

nauczycielami, 

 w zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu 

zdalnego - organizują naukę w domu, 

 najlepsze efekty daje praca systematyczna,  

 wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco 

zgłaszają nauczycielom,  

 czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać, przerwy, 

nawet krótkie są potrzebne,  

 należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. 

 należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji (zwroty 

grzecznościowe mile widziane!) 

IV. O czym powinni pamiętać rodzice: 

 należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy,  

 w miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać) dzieci w wykonywaniu zadanych prac, 
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