NAUCZANIE ZDALNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŚNISZCZEWKU
Nowy plan lekcji obowiązuje od 25 marca do odwołania.
Jest zamieszczony w dzienniku elektronicznym Librus. Lekcje zaczynają się wg planu:
1 lekcja 9:00 – 9:45

2 lekcja 10:00 – 10:45

4 lekcja 12:00 – 12:45

5 lekcja 13:00 – 13:45

3 lekcja 11:00 – 11:45

Formy nauczania i komunikacji z uczniami:
Podstawowy obowiązek ucznia kl. IV-VIII to sprawdzanie wiadomości w dzienniku Librus. Uczniowie kl.
I-III nie mają takiego obowiązku, wykonują to ich Rodzice. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem
podręczników, ćwiczeń i materiałów, które wysyłają nauczyciele. Wykorzystane zostaną komunikatory
online, takie jak ZooM, Messenger, do prowadzenia lekcji i/lub konsultacji z uczniem. Samodzielna
praca uczniów w domu: czytanie zadanych tekstów, wykonywanie ćwiczeń i poleceń, kart pracy, testy
on-line. W godzinach ustalonych w planie lekcji, każdy z nauczycieli jest dostępny dla ucznia poprzez
telefon (jeżeli taki udostępnił), komunikator lub wiadomość w dzienniku. Zajęcia w klasach 4-8 z języka
angielskiego i niemieckiego są prowadzone w oparciu o platformę Classroom. Platforma ta daje
możliwość komunikowania się (pisanie postów, komentarzy - zarówno otwartych, jak i do
poszczególnych uczniów). Daje także możliwość zadawania zadań w różnych formach. Wszyscy
uczniowie, jak i rodzice klas 5-8 zostali powiadomieni lub zostaną powiadomieni (klasa 4) o tym
sposobie nauki języków.
Ocenianie postępów uczniów:







Praca na lekcji online – nauczyciel może ocenić aktywność ucznia na lekcji online za:
o prawidłową wypowiedź ustną dotyczącą danego zagadnienia,
o szybkość i trafność spostrzeżeń podczas lekcji,
o poprawną prezentację rozwiązania zadania.
Testy online, każdy test poprzedzony utrwaleniem wiadomości.
Sprawdzanie techniki czytania, pisania, liczenia, rozwiązywania zadań tekstowych
Prace obowiązkowe i nadobowiązkowe (podejmowane dobrowolnie).
Praca wytwórcza i inwencja ucznia (dotyczy głównie taki przedmiotów jak technika, plastyka,
muzyka, wychowanie fizyczne).

Kontakt i konsultacje rodzica z nauczycielem.
Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami poprzez wiadomość w dzienniku, komunikator
internetowy, sms lub telefonicznie w godzinach 8-15; jeżeli Rodzic wykonuje pracę zawodową w tych
godzinach, to można kontaktować się w godzinach późniejszych.
Edukacja przedszkolna
Nauczyciel za pomocą strony internetowej szkoły oraz kontaktów indywidualnych przekazuje:





propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub
eksperymentów,
konkretną propozycję zabawy opracowaną na potrzeby dzieci adekwatną do realizowanego
programu, opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci,
linki do słuchowisk, audycji radiowych i telewizyjnych dla najmłodszych dzieci, a także
programów, zabaw on-line.

