
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/12/2021 z dnia 15.12.2021r. 

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w Społecznej Szkole 

Podstawowej  od 20.12.2021r. do 09.01.2022r. 

 

1. Od 20.12.2021r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w klasach I-VIII i wprowadza 

się nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość . 

Nauczanie zdalne będzie organizowane w dniach: 20, 21, 22 grudnia 2021r. oraz w 

dniach: 3, 4, 5, 7 stycznia 2022r. 

2. Nauczanie zdalne dotyczy wszystkich obowiązujących zajęć dydaktycznych, za 

wyjątkiem zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych. 

3. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w 

procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają 

osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów 

edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela. 

4. Metody i techniki dostępne w SSP:  Platforma ZOOM, Dziennik elektroniczny LIBRUS 

SYNERGIA, kontakt mailowy, telefoniczny, wykorzystanie platform edukacyjnych, w 

szczególności: e-podręczniki, multipodręczniki,  platforma edukacyjna OSE, szkolne zasoby e-

materiałów. 

5. Zasady organizacji zdalnego nauczania. 

a) Nauczanie zdalne jest prowadzone zgodnie z planem lekcji on-line dostępnym na 

stronie www szkoły oraz w dzienniku elektronicznym LIBRUS (uwzględniającym 

również ewentualne zastępstwa za nauczycieli nieobecnych). 

b) Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym, prowadzone na Platformie ZOOM trwają 35 

min. – w klasach IV-VIII, 30 min. w klasach I-III.  

Zajęcia te realizowane są na przedmiotach:  

Klasy IV-VIII: j. polski, matematyka, j. angielski, j. niemiecki, historia, wos, 

przyroda, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka, edb, szachy. 

Klasy I-III,: edukacja wczesnoszkolna, j. angielski, j. niemiecki, szachy 

Zajęcia z pozostałych, obowiązujących przedmiotów są realizowane w formie 

zdalnej, poprzez wysyłanie materiałów edukacyjnych, zadań. Dotyczy 

następujących przedmiotów: 

technika, wf, plastyka, muzyka, religia, wdżwr. 



c) Wszyscy nauczyciele prowadzą nauczanie zdalne w szkole, w czasie nauczania 

zdalnego mają obowiązek utrzymywania kontaktu z uczniami i rodzicami w 

ramach realizowanego planu zajęć.  

d) Nauczyciele mają obowiązek poinformowania ucznia/rodzica o planowanej lekcji 

on-line za pomocą platformy LIBRUS, zakładka „terminarz” na 24 godziny przed 

jej rozpoczęciem. 

6. Organizując uczniom kształcenie na odległość uwzględniono zasady bezpiecznego korzystania 

przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.  

7. W dniach: 20, 21, 22 grudnia 2021 r.  oraz 3, 4, 5, 7 stycznia 2022r. szkoła organizuje dla 

dzieci uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej, w godzinach 7.30-16.30 oraz umożliwia tym 

uczniom realizację zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość na terenie szkoły. 

8. W dniach 23.12.2021-31.12.2021r. trwa świąteczna przerwa, w której szkoła nie organizuje 

zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. 

 

 Tomasz Całka 

Dyrektor Szkoły 


