
Nauczanie na odległość od 18 stycznia 2021r.  

w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej w Zalewie  

 
1. Zajęcia odbywają się według  tygodniowego planu zajęć, dostępnego w dzienniku 

elektronicznym.  

2. Realizacja zdalnego nauczania odbywa się  poprzez dziennik elektroniczny  Librus - moduł 

Planer lekcji,  Zadania domowe, Terminarz – lekcje/spotkania online z nauczycielem w Google 

Meet oraz  platformę G Suite ( w celu przesyłania plików o dużej pojemności – decyduje 

nauczyciel przedmiotu).  

3. Spotkanie/lekcja online trwa  35 minut. 

4. Każdy nauczyciel realizuje tylko podstawę programową z przedmiotu. 

5. Dokumentowanie zajęć edukacyjnych obowiązkowych w tym frekwencja, oceny - odbywa się w 

dzienniku elektronicznym.  

6. Kontrola frekwencji na zajęciach odbywać się będzie na podstawie obecności ucznia na 

lekcjach /spotkaniach online.   

7. Ocenianie odbywa się  według Statutu Zespołu Szkół – rozdział VII i PSO z uwzględnieniem 

kategorii nauka zdalna z komentarzem. 

 

8. Dla uczniów klasy VIII - dwa razy w tygodniu odbywać się będą konsultacje z przedmiotów: 

język polski, język angielski, matematyka ,  w grupie do 7 osób, w godzinach 12:45 – 14:55  ze 

względu na wytyczne MEiN, MZ i GIS ( konsultacje nie powinny odbywać się w trakcie nauki 

stacjonarnej klas I-III)  według harmonogramu:  

 

Grupa 1 : Jendernalik Marianna                                    Grupa 2:  Żołądkiewicz Maciej  

                  Lipińska Maja                                                               Jakubiec Adam  

                  Małetka Jakub                                                              Życki Dominik  

                  Gołoś Wojciech                                                            Ćwik Viktoria  

                  Lipińska Julia                                                                Twardowska Aleksandra  

                  Ciepłuch Oskar                                                             Hamelak Michalina  

                                                                                                        Matusik Natalia                             

 

Grupa 3 : Brzozowska Klaudia   

                  Wieczorek Julia 

                  Kadziewicz Szymon                                                            

                  Burczyński Piotr                                                                  

                  Filiczkowska Milena  

                  Laskowski Oliwier            

                  Karpińska Martyna 

 

Zajęcia odbywają się rotacyjnie. 

WTOREK CZWARTEK 

J. angielski 
s. 38 

Matematyka 
s. 31 

J. polski 
s. 30 

Matematyka 
s. 31 

J. polski 
s. 30 

J. angielski 
s. 38 

12 45  - 13 25   
Grupa 1  

12 45  - 13 25   
Grupa 2  

12 45  - 13 25   
Grupa  3 

12 45  - 13 25   
Grupa 1  

12 45  - 13 25   
Grupa 2  

12 45  - 13 25   
Grupa  3 

13 30  - 14 10     
Grupa 3 

13 30  - 14 10     
Grupa 1 

13 30  - 14 10     
Grupa 2 

13 30  - 14 10     
Grupa 3 

13 30  - 14 10     
Grupa 1 

13 30  - 14 10     
Grupa 2 

14 15  - 14 55    
Grupa 2 

14 15  - 14 55    
Grupa 3 

14 15  - 14 55    
Grupa 1 

14 15  - 14 55    
Grupa 2 

14 15  - 14 55    
Grupa 3 

14 15  - 14 55    
Grupa 1 

 



 

9. Dla uczniów klasy IV - VIII odbywać się będą zajęcia pozalekcyjne w małych grupach do 8 osób 

(pierwszeństwo mają uczniowie, którzy uczęszczali na zajęcia pozalekcyjne przed 24 

października 2020r.)  w godzinach 12:45 – 16:00 ze względu na wytyczne MEiN, MZ i GIS 

(zajecia pozalekcyjne nie powinny odbywać się w trakcie nauki stacjonarnej klas I-III)  według 

propozycji harmonogramu:  

 

 Koło plastyczne – p. Kozakiewicz -  czwartek, godz. 13.35-14.20 s.13 

 Koło sportowe SKS  – p. Wieliczko  - środa, godz. 14.30-16.00 sala gimnastyczna 

 Koło programowania i robotyki  – p. Jaworska - czwartek, godz. 14.40-15.25 s.41 

 Koło taneczne  – p. Grodzicka – poniedziałek, godz. 12.45-13.30 sala gimnastyczna  

 Koło udzielania I pomocy – p. Frączkowska  - środa, godz. 14.30-15.15 s.34 

 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  – p. Szmygiel – środa, godz. 14.15-15.00 s.38 

 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne   – p. Szmygiel – środa, 

godz.13.30-14.15 s.38  

 Zajęcia wyrównawcze  z języka polskiego – p. Żołądkiewicz – piątek, godz. 14.40-15.25 

s.32 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki – p. Zięba  - wtorek, godz. 14.40-15.25 s.31 

 Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów bez zmian – p. Frączkowska   

czwartek 8.00-10.00; 12.45 – 14.45; środa 11.50-13.50 

 

10. Dowozu uczniów na konsultacje i zajęcia pozalekcyjne stacjonarne dla klas IV-VIII nie będzie.  

 

 

Procedury obowiązujące podczas realizacji konsultacji i zajęć 

pozalekcyjnych w budynku szkolnym: 

 
 Udział uczniów w zajęciach odbywających się stacjonarnie odbywa się przy zachowaniu 

dobrowolności i zgody ze strony rodziców.  

 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji. 

 

 Uczniowie muszą być zaopatrzeni w indywidualną osłonę nosa i ust. 

 

 Uczniowie przychodzą  na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. 

 

 Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem. Każda osoba wchodząca do 

budynku ma obowiązek zdezynfekowania rąk.  

 

 Uczniowie nie zmieniają obuwia, okrycia wierzchnie zdejmują w salach, w których 

odbywają się zajęcia. 

 

 Uczniowie unikają  grupowania się  przed szkołą oraz przed salą lekcyjną. Zachowują 

dystans od innych uczniów, pracowników szkoły min. 1,5m .  



 Uczeń posiada własne przybory, zeszyty/ podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

 W przypadku gdy uczeń zaobserwuje u siebie objawy chorobowe, natychmiast informuje o 

tym nauczyciela.  

 Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach oraz procedur funkcjonowania 

szkoły w czasie epidemii.   

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Zalewie  

Zalewo, 15 stycznia 2021r.  

 


