
Organizacja nauczania zdalnego i innych sposobów nauczania 
w Szkole Podstawowej nr 7 w Koszalinie od 3 XI 2020r.

1) Głównym narzędziem służącym do realizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 7 w Koszalinie jest Platforma 
Google Classroom (https://classroom.google.com/h), która działa na komputerze, tablecie czy smartfonie. 

2 ) W organizacji zajęć zdalnych w SP7 zakłada się, że:                                                          

 Zaangażowani w naukę są nauczyciele, uczniowie i ich rodziny.

 Kluczową Platformą jest Classroom.

 Nauczyciele będą prowadzić lekcje zdalne ze szkoły lub z domu.

 Wszelkie problemy techniczne (problemy z Internetem, z jakością połączenia, problemy sprzętowe, 
niemożność dołączenia do lekcji itp.) uczeń lub rodzic zgłasza wychowawcy lub nauczycielowi przedmiotu 
przez e-mail lub classroom.

 Plan lekcji nauczania zdalnego wszystkich klas 4 – 8  nie zmienia się.                              Zostają z niego 
usunięte tylko lekcje basenu w klas 6 oraz podwójne lekcje wf  (tzw. bloki).    Lekcje wychowania 
fizycznego na czas nauczania zdalnego zostaną ograniczone do dwóch godzin w tygodniu.

 Uczeń ma obowiązek włączać się na Meet  do KAŻDEJ ujętej w planie lekcji (oprócz basenów i podwójnych
lekcji wf). Wszystkie lekcje są obowiązkowe.

 Wejście na Meet,  czyli na lekcję online, zalecane jest z poziomu classroom (stały adres lekcji widoczny w 
classroomie.

 Zakłada się, że jedna video lekcja trwa 30 – 45 minut.

 Zajęcia nauki zdalnej rozpoczynają się o pełnych godzinach począwszy od godziny 8:00 

Nr lekcji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

godzina 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

 Nauczyciele mogą realizować podstawę programową na wiele sposobów, szczególnie poprzez:
-video lekcje, - prowadzone online w aplikacji Meet,
-przesyłanie strumieniowe zadań na Classroom,
-cyfrowe dyskusje, konsultacje indywidualne
- video konsultacje  - zapewnienie "wirtualnego czasu dostępności"  dla uczniów w celu odpowiadania na 
pytania.

 Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach wykonując wszystkie zaplanowane prace, uczy się systematycznie, 

bierze udział w zaplanowanych „video lekcjach”, odrabia prace domowe, w terminie wysyła wskazane przez 
nauczyciela karty, w ustalonym przez nauczyciela czasie rozwiązuje quizy oraz testy uzyskując za nie oceny 
zgodnie z PSO.

 Podczas zajęć online uczeń jest zobowiązany włączyć kamerę i mikrofon na prośbę nauczyciela.

 Ilość zaplanowanych sprawdzianów i klasówek w tygodniu podczas nauczania zdalnego jest zachowana 
(zgodnie z PSO).

 Uczniowie i ich rodzice będą mogli uzyskać wsparcie od nauczycieli za pośrednictwem Google Meet, 
komunikatora w e-dzienniku  lub poczty e-mail.

 Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych na 



sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych.

 Obecność na zajęciach oraz aktywne uczestnictwo i przesyłanie obowiązkowych prac będzie na bieżąco 
monitorowane przez nauczycieli uczących i wychowawców klas.

 Uwaga:  Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić brak aktywności swojego dziecka na zajęciach online. 
Usprawiedliwienie należy niezwłocznie wysłać (do trzech dni) do wychowawcy korzystając z funkcji 
usprawiedliwień w e-dzienniku.

 Na stronie internetowej SP7 zostaną podane „wirtualne godziny dostępności pedagoga szkolnego” , który za 
pomocą aplikacji Meet, będzie miał kontakt z uczniami i rodzicami. (Rozmowy z pedagogiem należy 
wcześniej ustalić poprzez komunikator w e-dzienniku, aby  zaplanować spotkanie na Meet. 

 Ponadto każdy nauczyciel może wypracować własne formy kontaktu czy konsultacji z uczniami  i rodzicami.

 Zajęcia dodatkowe w klasach 1-3 odbywają się bez zmian, w klasach 4-8 zaś wg następujących 
wytycznych:

Zajęcia rewalidacyjne
wg planu lekcji – w zależności od umiejętności obsługi

komputera w szkole lub zdalnie

Zajęcia korekcyjno -
kompensacyjne

wg planu lekcji – online (czas zajęć nie dłuższy niż 30 min)

Zajęcia wyrównawcze
wg planu lekcji – online w formie konsultacji (czas zajęć nie

dłuższy niż 30 min)

Logopedia zajęcia zawieszone w klasach 4-8

Repetytoria  klas 8 wg planu lekcji – online (czas zajęć nie dłuższy niż 30 min)

Zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze z języka polskiego

dla obcokrajowców
wg planu lekcji – online (czas zajęć nie dłuższy niż 30 min)

 W okresie nauczania zdalnego uczniowie wykonując zadania będą otrzymywać oceny. Wagę ocen uzyskanych
podczas nauczania zdalnego określają  Przedmiotowe Systemy Oceniania dostępne na stronie internetowej 
SP7.

 Postępy ucznia można na bieżąco monitorować poprzez dziennik elektroniczny. Weryfikacja wiedzy może 
odbywać się za pomocą: testów on-line dostępnych na portalach internetowych, przesyłania plików w 
załącznikach wykonanych prac, odpowiedzi ustnych podczas video lekcji.

 Ponadto każdy nauczyciel może określić własny sposób monitorowania postępów uczniów, sposób 
weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, jak również informowania uczniów lub rodziców o postępach 
ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

  Uczniowie, którzy korzystają z różnych form nauczania indywidualnego mogą uczestniczyć  w klasowych 
lekcjach prowadzonych zdalnie.

 Zajęcia dodatkowe w klasach sportowych (treningi, basen) podczas nauki zdalnej są zawieszone.

 Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami poprzez platformę Classroom.


