Informacja

dyrektora

Szkoły

Podstawowej

nr

1

im.

T.

Kościuszki

w Zawierciu o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego
ograniczenia

jej

funkcjonowaniaw

związku

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia 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, które będzie obowiązywało od 25 marca 2020 r. do 10
kwietnia 2020 r., zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość. Szkoła w tym terminie
prowadzi zdalne nauczanie, realizując podstawę programową, zdalnie
monitorując i ocenianiając postępy uczniów.
2. Sposób i tryb realizacji zdalnego nauczania w szkole:
 Zdalne nauczanie w szkole jest organizowane po przeprowadzeniu
analizy dostępności sprzętu komputerowego i dostępu do internetu
wszystkich uczniów i nauczycieli. Odbywa się ono na zasadzie
powszechnej dostępności dla uczniów i bazuje na możliwościach
obowiązującego

w

szkole

dziennika

elektronicznego

LIBRUS

Synergia (poleca się otwieranie w przeglądatkach internetowych a
nie z wykorzystaniem aplikacji).
 Zajęcia

z

wykorzystaniem

metod

i

technik

kształcenia

na odległość mogą być realizowane w naszej szkole szczególności:
- z odniesieniem do:
a) materiałów wskazanych

przez nauczyciela i powiązanych

z obowiązującmi podręcznikami i zesztami ćwiczeń,

b)

materiałów

i

funkcjonalności

Zintegrowanej

Platformy

Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
c) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu
obsługującego

ministra

właściwego

do

spraw

oświaty

i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu
ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach
internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych
komisji egzaminacyjnych
d) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji
i radiofonii,
-

przez

podejmowanie

przez

ucznia

aktywności

określonych

przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym
materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
- z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
zapewniających wymianę informacji między nauczycielem,
uczniem lub rodzicem;
- przez informowanie rodziców uczniów o dostępnych materiałach
i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu – w
przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją
wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami
rewalidacyjno-wychowawczymi

oraz

uczniów

z

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 Nauczyciele, uczniowie i rodzice wspomagający dzieci w procesie
zdalnego nauczania, wykorzystując zasoby Internetu, zobowiązani
są przestrzegać przepisów dotyczących praw autorskich.

 Ustala się jako główną wymianę informacji między nauczycielem,
uczniem i rodzicem komunikację za pośrednictwem dziennika
elektronicznego i telefonu.
 Wychowawcy klas i nauczyciele mogą komunikować się z rodzicami
i

uczniami

na

sprawdzonych

dotychasowych
komunikatorów.

zasadach,
Warunki

z

wykorzystaniem

komunikacji

ustala

wychowawca klasy.
 Nauczyciel zobowiązany jest do dostosowania ilości treści i zadań
do czasu, jaki ma do dyspozycji w planie lekcji oraz możliwości
poznawczych poszczególnych uczniów. Polecenia powinny być
krótkie, nieskomplikowane, przykłady i ćwiczenia utrwalające
proste

i

zrozumiałe

dla

każdego

ucznia

z

uwzględnieniem

możliwości indywidalizacji pracy.
Relizowane treści w szczególności powinny uwzględniać:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach
tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego
wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d)

łączenie

przemienne

kształcenia

z

użyciem

monitorów

ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
f) atrakcyjność form i metod;
 Nauczanie odbywa się z wykorzystaniem dotyczas obowiązującego
tygodniowego planu lekcji zarówno dla ucznia jak i nauczyciela.
 Nauczanie nie jest prowadzone online. Uczniowie otrzymują
od nauczycieli instrukcje do pracy i są zobowiązani do wykonania
zadań w określonym przez nauczycieli terminie. Przyjęta zasada
uwarunkowana

jest

analizą

dostępności

dzieci

do

sprzętu

w

poszczególnych

rodzinach

i

stwarza

rodzicom

możliwość

dogodnej organizacji nauki w domach. Nauczyciele wysyłają
materiały i instrukcje do lekcji z jednodniowym wyprzedzeniem,
żeby uczeń i rodzic mogli zaplanowć pracę na następny dzień.
 Dopuszcza się zmianę w organizacji zajęć wychowania fizycznego akceptowane są codzienne aktywności uczniów, które planuje
i przekazuje do realizacji uczniom nauczyciel tego przedmiotu.

 Ucząc zdalnie, oceniamy zgodnie z obowiązującymi w szkole
zasadami WSO, uwzględniając specyfikę kształcenia na odległość
w

zakresie

sposobów

sprawdzania

osiągnięć

edukacyjnych

uczniów.

Ocenie w szczególności podlegać będą:
a) prace pisemne – testy, wypracowania, zadania, ćwiczenia –
stworzone samodzielnie przez ucznia i przesłane nauczycielowi
do weryfikacji w ustalony z nim sposób;
b) inne wytwory uczniów związane z jego aktywnością edukacyjną
-

prace

plastyczne,

doświadczenia,

eksperymenty,

nagrania

recytacji, śpiewu, czytania, prezentacje multimedialne, kreatywne
notatki

i

każde

inne

formy

wizualne

czy

też

dźwiękowe

dokumentujące pracę ucznia w sposób ustalony z nauczycielem
c) prace dodatkowe, w tym konkursowe udostępnione przez ucznia
nauczycielowi danego przedmiotu, projekty zrealizowane zdalnie
indywidualnie lub we współpracy z innymi uczniami;
 Nauczyciel każdorazowo informuje uczniów, które elementy jego
pracy będą podlegały ocenie.

 Nauczyciele

dokumentują

przebieg

nauczania

w

dzienniku

elektronicznym – wpisują temat lekcji i oceny, uwzględniając ich
kategorie i tworząc komentarze. Nie dokumentujemy frekwencji na
zajęciach.
 Nauczyciel informuje uczniów lub rodziców o postępach ucznia
w nauce w ustalony z tymi podmiotami sposób.
 Rodzice uzyskują informację o ocanach dziecka za pośrednictwem
dziennika elektronicznego.
 Każdy uczeń lub rodzic ma prawo do konsultacji z nauczycielem
prowadzącym

zajęcia

–

o

formie

i

terminach

konsultacji,

w porozumieniu z nauczycielami, informuje wychowawca klasy,
wykorzystując określone przez daną klasę zasady komunikacji.
 Nauczyciele zobowiązani są do przeanalizowania obowiązujących
programów

nauczania

i

zgłaszają potrzebę

jego

modyfikacji

dyrektorowi szkoły do 26marca 2020r.
 W czasie ograniczonej działalności szkoły swoje zadania wykonują
również

nauczyciele

bibliotekarze,

wychowawcy

świetlicy,

specjaliści prowadzący indywidualne i grupowe zajęcia z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz pedagog szkolny.
Informacje o ich działalności przedstawiane będą na szkolnej
stronie internetowej.
 Nauczyciele są zobowiązani również do zdalnego realizowania
zadań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami ustala warunki i sposób
przeprowadzenia
poprawkowego,

egzaminu
egzaminu

klasyfikacyjnego,
semestralnego

i

egzaminu
sprawdzianu

wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej
oceny

klasyfikacyjnej

zachowania

w

przypadku

wniesienia

zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa

w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), i podaje je w terminie
późniejszym, jeśli zdalne nauczanie kontynuowane będzie do
momentu proponownia ocen rocznych.

Zdalne

nauczanie

musi

się

odbywać

w

zgodzie

z

bezpiecznymi

i higienicznymi warunkmi pracy. Przygotowaliśmy dla Państwa również
takie informację dostępne na stronie internetowej.
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