
ZASADY PRACY ON-LINE ZSO NR 6 

Szanowni Rodzice 

. 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20.03. stajemy przed nowymi 

wyzwaniami. W proponowanych narzędziach pracy zdalnej  proponujemy formy 

najbezpieczniejsze, tj. oparte o środowisko Gdańskiej Platformy Edukacyjnej 

2. Klasy 1-3 SPMS realizują zajęcia wg zadań przygotowanych przez wychowawców, 

umieszczonych na stronie internetowej. Wychowawcy z uczniem i rodzicem kontaktują się na 

platformie GPE. Oderwijmy jednak dzieci od ekranów komputerów na rzecz 

zróżnicowanych form zajęć. Wspólne domowe obowiązki mogą być i matematyczne, 

polonistyczne, środowiskowe i językowe, o ruchu nie wspominając.  

3. Klasy 4-8 SPMS i I-IIILO realizują zajęcia lekcyjne on-line z wykorzystaniem Microsoft 

Teams. 

4. Jednostka lekcyjna  trwa 30 minut. Pracujemy w trybie lekcji skróconych, tzw  „ zerówka” 

zaczyna się o godzinie 7:25, a lekcja pierwsza 8:00 (Rozkład godzin dostępny na stronie) 

5. Nauczyciele prowadzą zajęcia lekcyjne on-line zgodnie z dotychczasowym  planem. Tematy 

wpisujemy do e-dziennika 

6. Na pierwszych zajęciach nauczyciel ma obowiązek poinformowania uczniów o zasadach 

prowadzenia lekcji, wysyłania zadań i  sposobu oceniania oraz ustalenia terminu i formy  

konsultacji. Informację tę przekazujemy również rodzicom. 

7. Za wykonane prace uczniowie otrzymują ocenę wg wagi zgodnie z kategorią zadania 

(regulamin oceniania ZSO nr 6) i możliwości poprawienia oraz ustalenia terminu i formy 

konsultacji . Otrzymane oceny są wprowadzane do e-dziennika  

8. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach on-line zgodnie z podanym 

planem. 

9. Wychowawca ma obowiązek monitorować frekwencję uczniów i kontaktować się z uczniem        

i rodzicem w celu ustalenia przyczyny. 

10. Uczniowie i rodzice mogą korzystać z dodatkowych konsultacji, w terminie ustalonym                   

z nauczycielem uczącym. 

11. Frekwencja uczniów jest określona na podstawie aktywności na platformie Teams. 

Nieobecności mogą być usprawiedliwiane również z powodów technicznych. Frekwencja 

poniżej 50% na zajęciach zdalnych nie może skutkować nieklasyfikacją. 

12. Nauczanie indywidualne prowadzimy on-line z pełnym wpisem do e-dziennika 

13.  Proszę systematycznie sprawdzać wiadomości na GPE i komunikaty umieszczone na stronie 

szkoły. 

14. W przypadku pytań prosimy kontaktować się wychowawcą. 

15. Życzę zdrowia i wytrwałości we wspólnej realizacji nauczania zdalnego i proszę 

o wyrozumiałość 

Dyrekcja ZSO nr 6 


