
Zasady nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi  

im Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku (informacje dla uczniów i rodziców) 

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z aktualnym planem lekcji. 

2. Aby uniknąć nadmiernego obciążenia uczniów czasem ekranowym dziennie i tygodniowo, 

godziny przeznaczone na dany przedmiot w tygodniu są realizowane: 

 w formie online (na żywo) w aplikacji TEAMS (rozpoczynają się zgodnie z rozkładem 

dzwonków i trwają minimum 30 min, maximum 45), przynajmniej połowę tygodniowego 

wymiaru godzin; w przypadku przedmiotów odbywających się raz w tygodniu lekcja online 

może być przeprowadzona raz na dwa tygodnie; 

 w formie materiałów przekazywanych zdalnie nie później niż przed godziną rozpoczęcia zajęć 

w planie lekcji (Aplikacje Microsoft Office 365: Outlook, Teams, OneNote).   

3. Informacje o sposobie przeprowadzenia lekcji (online / materiały przekazywane zdalnie) są 

zaplanowane przez każdego nauczyciela przedmiotu w terminarzu dziennika LIBRUS na cały 

nadchodzący tydzień najpóźniej do końca poprzedniego tygodnia, do piątku lub niezwłocznie 

po uzyskaniu informacji o zawieszeniu zajęć w danej klasie. Rodzaj lekcji oznaczony jest w 

terminarzu kolorem: pomarańczowy – lekcja online (spotkanie na żywo TEAMS), niebieski – 

materiały przekazywane zdalnie. Przykład: 

 
4. Obecność uczniów na spotkaniu online jest sprawdzana i zaznaczana w dzienniku. Każda 

nieobecność musi zostać usprawiedliwiona przez rodzica. Uczeń jest zobowiązany do 

sumiennego realizowania materiału przekazywanego zdalnie i może być za to oceniany.  

5. Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze)  

i rewalidacyjne odbywają się online (na żywo) w pełnym wymiarze, z tym że jeśli są to zajęcia 

indywidualne, a dziecko nie zostało objęte kwarantanną, mogą odbywać się stacjonarnie po 

uzgodnieniu z rodzicem, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych. 

6. Decyzję o czasowym zawieszeniu lub realizacji online zajęć z WDŻ podejmuje prowadzący  

i informuje o tym uczniów. 

7. Uczniowie mają obowiązek codziennego sprawdzania poczty OUTLOOK i dziennika LIBRUS. 

8. Rodzice powinni regularnie monitorować wywiązywanie się dzieci z obowiązku nauki zdalnej i 

śledzić zapisy w dzienniku LIBRUS. 

 


