Aneks do
REGULAMINU PRACY ZDALNEJ
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
w Suchej Beskidzkiej
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493).
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1870).
Rozporządzenie Ministra edukacji i Nauki z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378).

Niniejszy Aneks określa czas trwania zajęć edukacyjnych dla uczniów z oddziałów klas 1-3 Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.
§1
1. Podczas lekcji online nauczyciele oddziałów klas 1-3 wykorzystują platformę Google Meet
w ramach usługi Google G Suite – Narzędzia dla Edukacji, po wcześniejszym przekazaniu rodzicom
informacji, dotyczącej rozpoczęcia zajęć lekcyjnych.
2. Lekcje online w oddziałach klas 1-3 trwają przynajmniej 30 minut.
3. W klasach pierwszych zajęcia online edukacji wczesnoszkolnej odbywają się w godzinach
porannych, przynajmniej dwa razy w tygodniu po dwie lekcje. Godziny zajęć online, ze względu na
możliwości psychofizyczne dzieci i dostępność do sprzętu komputerowego, ustala nauczyciel
z rodzicami uczniów danego oddziału. Zajęcia online z języka angielskiego oraz religii odbywają się
przynajmniej jeden raz w tygodniu. W ramach drugiej lekcji nauczyciel może przekazać dodatkowy
materiał do nauki.
4. W klasach drugich i trzecich zajęcia online edukacji wczesnoszkolnej odbywają się zgodnie
z planem lekcji, z tym że codziennie realizowane są trzy jednostki lekcyjne. Zajęcia online z języka
angielskiego i religii odbywają się dwa razy w tygodniu, a koło rozwijające - jeden raz w tygodniu.
5. Poza zajęciami online nauczyciele codziennie przesyłają, w wypracowanej z rodzicami formie,
przez ustalone komunikatory, zakres materiału, jaki obowiązuje ucznia z danej klasy.
6. Uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, jeśli nie ma możliwości pracy online,
mogą korzystać z zajęć na terenie szkoły.
§2
1. Pozostałe zasady wykonywania pracy zdalnej oraz związane z tym prawa i obowiązki zawarte są
w Regulaminie Pracy Zdalnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej,
który stanowi załącznik do zarządzenia nr 12/20/21 Dyrektora Szkoły z dnia 28 października 2020 r.

