Nauczanie zdalne w klasach 1-3 – plan zajęć od 9 listopada 2020 r.
1) Nauczyciele rozpoczynają lekcje według planu zajęć stacjonarnych.
2) Godziny zajęć podane są uczniom w kalendarzu MS TEAMS.
3) Edukacja wczesnoszkolna
1. Nauczyciel spotyka się z dziećmi w czasie realnym i realizuje
2. 3 godziny lekcyjne edukacji wczesnoszkolnej dziennie
Zajęcia trwają:
a) 3 x po 30 minut w wersji audio,
b) praca indywidualna z ćwiczeniami i podręcznikiem (ok. 15 minut),
c) w czasie pracy indywidualnej nauczyciel pozostaje do dyspozycji dzieci,
d) następnie uczniowie i nauczyciel mają 10 minut przerwy
4) Religia – 1 godzina audio w czasie rzeczywistym – 30 minut na lekcję. 1 godzina - materiały do
pracy indywidualnej przesłane przez MS TEAMS.
5) Język angielski – 3 godziny audio w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zajęć stacjonarnych –
30 minut na każdą lekcję. Materiały do pracy indywidualnej przesłane przez MS TEAMS.
6) Przesyłanie materiałów – Materiały dla uczniów do pracy własnej, mogą być zamieszczane w MS
TEAMS – w folderze pliki, prace lub notes zajęć z jednodniowym wyprzedzeniem, miejsce
zamieszczania materiałów w MS Teams zostanie podane uczniom przez nauczyciela uczącego .
7) Treści dotyczące edukacji plastycznej, muzycznej, zkk i wychowania fizycznego do pracy
indywidualnej będą przesyłane w planowanych treściach na dany dzień.
8) Wychowawca pełni dyżur dla rodziców raz w tygodniu, podając dzień i godzinę dyżuru na MS
TEAMS (konto ucznia).
9) Ocena przesłanych prac - W tygodniu planuje się ocenę jednej pracy.
10) ZDW – nauczyciele realizują zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ustalonym przez siebie terminie.
11) POTWIERDZENIE FREKWENCJI za dany dzień nastąpi na podstawie logowania się ucznia w
czasie lekcji online, w zgłoszonych przez rodzica przypadkach na podstawie odesłanej pracy.
12) Nie realizujemy zajęć szachowych oraz zajęć gimnastyki korekcyjnej.
13) Po tygodni pracy zdalnej Rodzice otrzymają ankietę dotyczącą organizacji i funkcjonowania systemu
nauczania zdalnego w klasach 1-3.

