Zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie

1. Na początku roku szkolnego przeprowadzono badanie dotyczące dostępu uczniów i nauczycieli
do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu.
2. Technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć
w trybie pracy zdalnej to w szczególności:
 epodreczniki.pl
 gov.pl/zdalnelekcje
 Platforma Classroom
3. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii
informacyjno-komunikacyjnych są następujące:
 uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,
 nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,
 należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska,
 nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach,
 należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł.
4. Zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do ustalonych
technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:
 nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,
 nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,
 należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł,
 pozostałe zasady obowiązujące nauczycieli i innych pracowników zawarte są w
prawie wewnątrzszkolnym.
5. Uczniowie mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, e-podręczników,
audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów poleconych i sprawdzonych
przez nauczyciela.
6. Nauczyciele na bieżąco mogą zgłaszać potrzebę modyfikacji programów wychowania
przedszkolnego i programów nauczania, nie naruszając podstawy programowej.
7. Nauczyciele i rodzice mogą na bieżąco zgłaszać potrzebę modyfikacji programu wychowawczoprofilaktycznego.
8. Nauczyciele zobowiązani są do planowania tygodniowego zakresu treści nauczania
ze szczególnym uwzględnieniem:
 równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
 możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego
w ciągu dnia,
 łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,
 konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć.
9. Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach odnotowując obecność/nieobecność
lub po informacji zwrotnej np. przesłaniu zrealizowanych zadań. Sposób i termin
usprawiedliwiania nieobecności uczniów określa Statut szkoły.

10.W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych nauczyciele będą zobowiązani do prowadzenia
konsultacji w wymiarze co najmniej 30 minut tygodniowo. W sytuacji zawieszenia zajęć
w poszczególnych oddziałach decyzje o terminach konsultacji będą podejmowane na bieżąco.
Informacja o formie i terminach konsultacji będzie przekazywana rodzicom za pomocą poczty lub
telefonicznie.
11.Zdalne nauczanie będzie miało charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym
za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem platform
i aplikacji edukacyjnych wymienionych w punkcie 2.
12.W celu zróżnicowania form pracy zajęcia z uczniami będą prowadzone również w sposób
asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie
odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem poczty
elektronicznej, a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów
komórkowych ucznia lub rodziców.
13.W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia
w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się z zachowaniem następujących
zasad:
 przestrzeganie postanowień Statutu w zakresie oceniania,
 formy monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i umiejętności dostosowuje
się do specyfiki przedmiotu oraz możliwości organizacyjno-technicznych uczniów
i nauczycieli,
 o zmianach w sposobie oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciele informują
uczniów i ich rodziców za pomocą poczty i telefonicznie.
14.W trakcie pracy zdalnej:
 za koordynowanie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami odpowiadają
wychowawcy klas,
 dyrektor koordynuje realizację bieżących zadań szkoły.
15.Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość
 podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości
psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,
 na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z
ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,
 jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego
ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma
umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
 jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego
ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu
wykonanie tych zadań w alternatywny sposób,
 na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego
kompetencji cyfrowych; nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom
umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego
zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
 w czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania,
w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.

 nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym

uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia,
 nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych,
jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,
 nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania,
określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane
w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

