Zakres (ilość i częstotliwość) oraz zasady przekazywania uczniom
materiałów dydaktycznych do nauki w domu
podczas zawieszenia zajęć w dniach 25.03-10.04.2020 r.
w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi

KLASY I-III

Ustalenia ogólne:
1. Wychowawcy klas będą przekazywali treści i zadania trzy razy w tygodniu i będą to
kolejne prace ze wszystkich edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej,
plastycznej, muzycznej, informatycznej i wychowania fizycznego. W każdym tygodniu
treści dotyczyć będą konkretnego kręgu tematycznego.
2. Zadania z języka angielskiego będą wysyłane do uczniów dwa razy w tygodniu zgodnie
z programem nauczania.
3. Treści z religii przekazywane będą raz w tygodniu.
4. Ćwiczenia z tańca ludowego i hip-hopu dla klas tanecznych przesyłane będą 1 raz
w tygodniu.
5. Uczniowie mogą wykonywać prace w swoim tempie do momentu pojawienia się
kolejnej pracy (chyba, że praca ma charakter długoterminowy).
6. Uczniowie przesyłają nauczycielom edukacji do oceny wskazane prace (max. 3
tygodniowo) zgodnie z instrukcjami podanymi przy zadawaniu prac.
7. Zadania i treści będą przekazywane w godzinach 9.00 -12.00 wg poniższego planu.
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KLASY IV-VIII

Ustalenia ogólne:
 Nauczyciele uczący przedmiotów, które tygodniowo mają zaplanowane 4 lub więcej
godzin dydaktycznych (matematyka, j. polski) będą przekazywali treści i zadania 3 razy
w tygodniu zgodnie z programem nauczania w celu realizacji podstawy programowej
(max.1-2 zadania).
 Nauczyciele uczący przedmiotów, które tygodniowo mają zaplanowane 3 godziny
dydaktyczne (j. angielski, wych.-fiz.) będą przekazywali treści i zadania 2 razy
w tygodniu zgodnie z programem nauczania w celu realizacji podstawy programowej
(max.2-3 zadania).
 Pozostali nauczyciele będę przekazywali treści i zadania raz w tygodniu (max.3
zadania).
 Zadania i treści będą przekazywane w godzinach 9.00 -13.00 wg poniższego planu:
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Termin realizacji zadań upływa w momencie pojawienia się kolejnej części materiału
przekazanej przez nauczyciela (chyba, że praca ma charakter długoterminowy).
Uczniowie mogą wykonywać zadania w swoim tempie i przekazują je nauczycielom zgodnie
z wcześniejszymi ustaleniami.
Nauczyciele poprzez Librus
w godzinach 9.00 -13.00.
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Uwzględniając specyfikę przedmiotu, nauczyciele zobowiązani są do indywidualnego
przekazywania Dyrektorowi Szkoły pełnej informacji na temat zakresu przekazywanych treści.

Zespół w składzie:
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