Procedura nauczania zdalnego
w Zespole Szkół
im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Żarowie
w czasie zagrożenia epidemiologicznego
od 26 października 2020 roku

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1389) ze
zmianami z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U.2020.1830)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U.2020. 1758.1797) ze zmianami z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U.2020.1829)
§1
1. Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania ogranicza się w funkcjonowanie Zespołu
Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust.1, polega na prowadzeniu zajęć zgodnie z planem
w sposób zdalny.
3. Praktyki zawodowe realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość, w formie projektu edukacyjnego.
4. Wyżej wymienione zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe mogą być prowadzone u
pracodawców, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na
aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu.
5. Młodociani pracownicy, uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia odbywają zajęcia
praktyczne u pracodawcy, o ile nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu-zgodnie z
aktualnie obowiązującymi: przepisami prawa oświatowego i przepisami dotyczącymi
sytuacji epidemiologicznej w kraju.
§2
1. Nauczanie indywidualne realizowane jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, na wniosek rodzica.
2. Zajęcia
rewalidacyjne
realizowane
i technik kształcenia na odległość.
§3

są

z

wykorzystaniem

metod

1. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne w szkole, na swoim stanowisku pracy w konkretnej
sali lekcyjnej lub w miejscu zamieszkania – wg planu lekcji.
2. Ewidencjonowanie przez nauczycieli czasu pracy zdalnej odbywa się w dzienniku
elektronicznym.
3. Zajęcia zdalne realizowane są zgodnie z obowiązującym planem lekcji. W szczególnych
przypadkach mogą być one zrealizowane w innym czasie, po uprzednim uzgodnieniu
z dyrektorem szkoły i uczniami.

§4
1. Nauczyciele w ramach nauczania zdalnego realizują podstawę programową z nauczanego
przedmiotu, a program nauczania dostosowują do wybranej metody kształcenia na
odległość.
2. Nauczyciele w ramach nauczania zdalnego uwzględniają potrzeby edukacyjne
i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach
PPP.
3. Materiał podczas nauczania zdalnego należy dawkować systematycznie i z umiarem, aby
nie przeciążać uczniów, tzn. nie należy zadawać do opracowania dużych partii materiału.
4. Zajęcia zdalne powinny być tak zorganizowane, aby praca ucznia z komputerem, z uwagi
na jego bezpieczeństwo i higienę, nie przekraczała 30 minut.
5. Nauczyciele podczas nauczania zdalnego mogą oceniać aktywność uczniów, ich postępy
w nauce oraz
wykonane prace czy zadania, zgodnie z obowiązującymi
Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
§5
1. Podstawowym narzędziem prowadzenia zajęć on-line jest platforma Ms Teams.
2. Co najmniej 40% zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość każdy
nauczyciel powinien przeprowadzić on-line za pomocą platformy Ms Teams. Pozostałą
część zajęć nauczyciel przeznacza na realizację pozostałych działań procesu
dydaktycznego.
3. Nauczyciel może wykorzystywać dodatkowo, jako wspierające pracę, inne formy
komunikacji, jak e-dziennik, pocztę elektroniczną, portale społecznościowe, telefon.
§6
1. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach prowadzonych on-line, zgodnie
z planem lekcji, być aktywni, realizować prace i zadania wskazane przez nauczyciela.
2. Zadaniem wychowawców klas jest monitorowanie dostępności uczniów do Internetu
i możliwości realizowania przez nich nauki na odległość.
3. Niezalogowanie się ucznia na platformie Ms Teams w czasie trwania zajęć on-line traktuje
się jako jego nieobecność na lekcji. Obowiązkiem ucznia jest uzupełnienie materiału we
własnym zakresie.
4. Uczniowie, dla których dostęp do platformy Ms Teams jest w danym dniu utrudniony mają
obowiązek zgłosić ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi po zajęciach. Wówczas ich
nieobecność traktowana jest jako nieobecność z przyczyn szkolnych. Nieobecność tę musi
potwierdzić i usprawiedliwić rodzic-w miarę możliwości następnego dnia po nieobecności,
za pomocą ustalonych form komunikacji z wychowawcą.

5. W przypadku, gdy zajęcia nie są prowadzone on-line za pomocą platformy Ms Teams do
frekwencji przyjmuje się nieobecność ucznia z przyczyn szkolnych.
6. Dla uczniów, którzy nie mają w domu komputera, istnieje możliwość wypożyczenia na
czas trwania nauki zdalnej sprzętu szkolnego.
7. Dla uczniów, którzy nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia w domu, istnieje możliwość realizowania tych zajęć na terenie szkoły,
w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, z wykorzystaniem komputerów dostępnych
w szkole.

