
INSTRUKCJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS IV-VI DOTYCZĄCE 

ZDALNEGO NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ „NAUKOWA 

WYSPA” W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA 

FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 

 W związku z rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia                   

20 marca 2020 roku regulującymi prowadzenie kształcenia na odległość w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz 

określającymi zasady prowadzenia nauczania na odległość, oceniania i klasyfikowania 

uczniów, bezpieczeństwa w sieci oraz uporządkowanego sposobu komunikacji, 

informujemy: 

1. Nauczyciele w okresie od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku będą 

realizować tematy zgodnie z podstawą programową. 

2. Uczniowie będą kontaktować się z nauczycielami poprzez platformę Google 

Classroom oraz aplikację Skype. 

2.1 Platforma Google Classroom służyć będzie do zdalnego prowadzenia 

lekcji. To właśnie tam uczniowie znajdą wszystkie informacje – tematy 

lekcji, notatki, zadania do wykonania itp. 

Godziny dyżurów nauczycieli na Google Classroom będą podane do 

wiadomości na stronie internetowej. 

Instrukcja dołączania do zajęć za pomocą kodu: 

https://www.youtube.com/watch?v=oYw1aklF53g&feature=youtu.be 

Instrukcje korzystania z Google Classroom dla uczniów: 

https://www.youtube.com/watch?v=9TJWtJ4F4wI 

https://www.youtube.com/watch?v=kNUqiKUsdSA 

2.2 Aplikacja Skype natomiast będzie przeznaczona do indywidualnych 

konsultacji uczniów z nauczycielami – nie do prowadzenia lekcji (dane 

do zidentyfikowania nauczycieli będą dostępne w opisie do każdej lekcji 

na Google Classroom, a dni i godziny dyżurów będzie można znaleźć na 

naszej stronie internetowej). 

https://www.youtube.com/watch?v=oYw1aklF53g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9TJWtJ4F4wI
https://www.youtube.com/watch?v=kNUqiKUsdSA


3. Treści nauczania na Google Classroom pojawiać się będą zgodnie                                                  

z tygodniowym, aktualnie obowiązującym planem lekcji, który uwzględnia 

potrzeby psychofizyczne uczniów. 

4. Materiały ze wszystkich przedmiotów, które odbywają się w danym dniu będą 

publikowane przez nauczycieli zawsze do godziny 9.00 w Google Classroom. 

5. Materiały z religii będą dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce 

materiały dydaktyczne. 

6. Uczniowie będą mieli możliwość indywidualnego rozplanowania sobie czasu 

pracy – przyswojenie zadanych tematów, wykonanie przewidzianych zadań. 

7. Uczeń dokumentuje pracę zgodnie z zaleceniami nauczyciela zamieszczonymi         

w Google Classroom (np. zeszytach przedmiotowych, zeszytach ćwiczeń, kartach 

pracy, zdjęciami, krótkimi filmikami itp.). 

8. Wskazane przez nauczycieli prace, polecenia, zadania, karty pracy itp. Podlegają 

ocenie. Nauczyciele oceniają pracę uczniów zgodnie z Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania. 

9. W razie kłopotów z wykonaniem zadania, uczniowie są proszeni o kontakt                       

z nauczycielem prowadzącym zajęcia lub z wychowawcą. 

10. Frekwencja uczniów będzie weryfikowana i rozliczana poprzez Google 

Classroom. Uczniowie zaznaczają swoją obecność na lekcji poprzez opcję czatu, 

pisząc do nauczyciela przedmiotowego – obecny / obecna. 

11. Uczniowie do końca danego dnia muszą potwierdzić swoją obecność w sposób 

opisany w punkcie 9 Instrukcji. 

12. Nauczyciele dostrzegając brak obecności danego ucznia, w kolejnym dniu 

informuje wychowawcę, który po kontakcie z rodzicami, wyjaśnia przyczynę 

braku obecności i jeśli jest to konieczne wskazuje inną formę kontaktu. 

 

 

 


