Zał. do zarządzenia Nr 5/2020/2021
z dnia 26 października 2020 r.

Procedura kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej
w Wysokiej Kamieńskiej.
§ 1. Procedura kształcenia na odległość obowiązuje w Szkole Podstawowej w Wysokiej
Kamieńskiej tylko w okresie wprowadzenia kształcenia na odległość przez Rozporządzenie
MEN.
§ 2. Procedura reguluje kwestie związane z kształceniem na odległość w naszej szkole.
§ 3. Treści nauczania z każdej lekcji przekazywane są przez nauczyciela przy wykorzystaniu
strony internetowej szkoły w zakładce ,,Nauka w domu’’. Nauczyciel zagadnienia na każdy
dzień, według planu umieszcza w poniedziałek i środę do godz. 8:00. (W poniedziałek na:
poniedziałek, wtorek i środę w środę na czwartek i piątek).
§ 4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być
realizowane z wykorzystaniem:

materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy

Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod
adresem: www.epodreczniki.pl, 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,
materiałów prezentowanych w publicznej telewizji i radiofonii, innych materiałów
wskazanych przez nauczyciela: 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 o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez
dziecko lub ucznia w domu - w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,
edukacją wczesnoszkolną oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
§ 5. Kształcenie na odległość odbywa się u ucznia w domu przy wykorzystaniu strony
internetowej szkoły, poczty elektronicznej, telefonu.

§ 6. Uczniowie z niepełnosprawnością lub brakiem możliwości realizowania zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizują zajęcia na terenie szkoły.
§ 7. Uczniowie drogą elektroniczną przesyłają odrobione prace domowe w postaci skanów,
plików, zdjęć. W przypadku braku możliwości przesłania zadań do nauczyciela droga
elektroniczną możliwe jest również dostarczenie prac uczniów do szkoły. W szkole znajduje
się wyznaczone miejsce do składanie i odbioru prac. Prace można składać i odbierać
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00. Nauczyciel zobowiązany jest
do odbioru prac dostarczonych do szkoły.
§ 8. Nauczyciel przebywający na kwarantannie dostarczone prace uczniów do szkoły
sprawdzi po odbytej kwarantannie.
§ 9. W okresie kształcenia na odległość uczniów obowiązuje plan lekcji

klasy bez

wyznaczonych czasowo godzin lekcyjnych.
§ 10. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie kształcenia na odległość jest
umieszczenie zadań na stronie internetowej szkoły, e-maila od uczniów, zapisy w zeszycie
założonym przez nauczyciela specjalnie na potrzeby zdalnego nauczania.
§ 11. Ocenie podlegają pisemne prace ucznia. Prace ustne będą oceniane po indywidualnym
połączeniu telefonicznym

z uczniem. W okresie kształcenia na odległość obowiązuje

ocenianie zgodne z WZO.
§ 12. O otrzymanej ocenie nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców za pomocą e-maila
lub telefonicznie. Ocena bieżąca ucznia zapisywana jest w zeszycie

nauczyciela.

Po powrocie do szkoły nauczyciel przepisze oceny do dziennika lekcyjnego.
§ 13. Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się w szkole.
§ 14. Obecność jest odnotowana w zeszycie nauczyciela po otrzymaniu informacji
od ucznia/rodzica o terminowym wykonaniu zadania. Nieodesłanie zadnia jest równoznaczne
z nieobecnością na zajęciach.
§ 15. Nauczyciel ustala tygodniowy zakres treści nauczania do realizowania w oddziale
przedszkolnym, klasach oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych
uwzględniając w szczególności: równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach
tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów.

§ 16. Nauczyciel

zobowiązany jest realizować podstawę programową, raz w tygodniu

przedłożyć dyrektorowi szkoły tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas,
oddziału, grup, realizowane zadania i inne działania z uwzględnieniem dostosowania metod
i technik nauki w czasie zdalnego nauczania - (załącznik nr 1).
§ 17. Rodzic ma obowiązek poinformować nauczyciela, że uczeń w danym dniu nie będzie
uczestniczył w kształceniu na odległość.
§ 18. Za bezpieczeństwo i higienę pracy w czasie zdalnego nauczania odpowiadają
opiekunowie.
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