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w Szkole Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

Podstawa prawna:

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegolnych rozwiqzan
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w zwiqzku
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem izwalczaniem COVID-19 (Dz. u. z 2020 r., poz. 493)

Rozporzqdzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w zwiqzku z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492)

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkofy w zwiazku
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19 szkola realizuje zadania
statutowe z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odleglosc.

Ksztalcenie z wykorzystaniem metod i technik na odleglosc oznacza wykorzystanie
w procesie edukacji wszelkich dostejpnych srodkow komunikacji, ktore nie wymagaj^ osobistego
kontaktu ucznia z nauczycielem, a takze mozliwosc skorzystania z materialow edukacyjnych,
wskazanych przez nauczyciela.

Zajgcia z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odleglosc to zajgcia, ktore:

a) mogq bye realizowane z wykorzystaniem materialow w postaci elektronicznej, np.:
• dostejmych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

https ://epodreczniki.pl/,

• stronach CKE https://cke.gov.pl /i Okregowych Komisji Egzaminacyjnych, np.
https://www.oke.waw.pl/,

• strona CEA ttps://cka- art.pl/

• materialow prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej
i radiofonii,

• innych materialow wskazanych przez nauczyciela;
b) moga^ bye realizowane w inny sposob wskazany przez nauczyciela.

Sposob i tryb realizacji zadan szkofy w okresie czasowego ograniczenia jejfunkcjonowania:

Do bezposredniego sposobu komunikacji z rodzicami i uczniami szkola b^dzie wykorzystywac:
dziennik elektroniczny LDBRUS Synergia oraz sluzbowe adresy e-mailowe nauczycieli, gdzie b^dzie
przekazywana informacja o sposobach realizacji podstawy programowej, metodach monitorowania
postepow uczniow, weryfikacji ich wiedzy i umiej^tnosci oraz formach przekazywania tresci
utrwalaj^cych wiedzy.

1. W przypadku uczniow, ktorzy maj^ ograniczony dost^p do komputera lub/i Internetu,
wychowawca klasy jest zobowiqzany do nawiazania kontaktu telefonicznego, przekazania ustnej
informacji na temat realizewanych w danym dniu tresci nauczania oraz udzielenia uczniowi
niezbednych informacji i wskazowek.
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2. Wychowawcy swietlicy, pedagog i nauczyciele wspoiorganizuja^cy ksztalcenie s^ dostepni dla
uczniow oraz ich rodzicow, udzielajq ch?tnym uczniom porad i wskazowek dotycz^cych
organizacji pracy wlasnej oraz pomagaj^ im w pokonywaniu trudnosci w nauce a takze motywujq
i udzielajq im niezb^dnego wsparcia.

3. Formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie ksztalcenia specjalnego czy posiadajacego
opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzgl^dniac zalecenia wynikaj^ce z w/w
dokumentow (m.in. wydluzenie czasu pracy).

Sposob wspofpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego \vspolpracy
z uczniami i rodzicami:

• dyrektor szkoly stale koordynuje wspolprace nauczycieli z uczniami i rodzicami,
• istotne problemy zglaszane przez uczniow czy rodzicow powinny bye kierowane

do dyrektora szkoly lub wicedyrektora,
• nauczyciel zobowiazany jest do regularnego odczytywania wiadomosci wysylanych przez

dyrektora poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia oraz poczte; elektroniczna,
• nauczyciel pracuj^c zdalnie jest w stalej gotowosci do pracy i w kazdej chwili moze zostac

wezwany przez dyrektora do szkoly,
• mozliwe jest przeprowadzanie zebrania rady pedagogicznej na odleglosc, za pomoc^

wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej (obecnosc nauczycieli podczas takiej
rady pedagogicznej b^dzie sprawdzona poprzez odczytanie listyi zapisanie przez protokolanta
obok nazwiska uczestnika obecnosci podczas takiego spotkania),

• nauczyciel, ktory nie ma dost^pu do komputera, powinien o tym fakcie bezzwlocznie
poinformowac dyrektora szkoly.

Zasady ustalania tygodniowego zakresu tresci nauczania wposzczegdlnych oddzialach.

• lekcje z poszczegolnych przedmiotow zadawane bed^ tylko i wyl^cznie w tych dniach,
w ktorych wyst^puj^ w aktualnym planie lekcji, obowi^zuj^cym przed przejsciem na zdalny
system nauczania,

• zadania z poszczegolnych przedmiotow powinny bye tak dobrane, zeby czas ich wykonania
nie przekraczal 45 minut,

• zaj^cia powinny uwzgledniac mozliwosci psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap
edukacyjny,

• nauczyciel planujac prace z uczniami powinien uwzglednic rowniez prac?
z zeszytem, podrecznikiem, kartami pracy oraz zeszytem cwiczeh (o ile specyfika przedmiotu
na to pozwala) tak, by przestrzegac zalecen medycznych odnosnie czasu korzystania
z urz^dzen dla danej grupy wiekowej.

Sposob dokumentowania realizacji zadan szkoly.

Nauczyciel zobowiazany jest do regularnego odnotowania temaru lekcji w dzienniku elektronicznym
oraz prowadzenie karty ewidencji czasu pracy zdalnej wedhig opracowanego wzoru.
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Sposob monitorowania postgpow uczniow, weryfikacja wiedzy i umiejgtnosci.

• podczas pracy na odleglosc, kazdy nauczyciel ma obowi^zek oceniac ucznia
z zadawanych prac i sprawdzac jego wiedze,

• monitorowanie i sprawdzanie wiedzy ucznia oraz jego postepow w nauce odbywa si? zdalnie
poprzez odsytanie prac. Dopuszcza si? rowniez mozliwosc l^czenia
sie z uczniami poprzez platformy edukacyjne,

• wszystkie oceny s^ na biez^co wpisywane do dziennika elektronicznego a rodzic
ma obowiazek systematycznie sie z nimi zapoznawac,

• wszystkie oceny uzyskane przez ucznia w czasie zdalnego nauczania maj^ wag? 1,
w komentarzu do oceny wpisuje si? ,,zdalne ocenianie",

• przy wystawianiu ocen obowi^zuje przyj?ta i dotychczas stosowana w szkole skala ocen,
• uczen za systematyczn^ prac? i zaangazowanie moze otrzymac punkty z zachowania (plus 1

punkt za kazdy dziefi systematycznej pracy),
• szczegolowe zasady oceniania zostafy zawarte w odr?bnym Regulaminie.

Dyrektor Szkoly poinformuje rodzicow i uczniow o sposobach kontaktu z nauczycielami oraz
formach pracy zdalnej.

Informowanie uczniow i rodzicow o post?pach w nauce, a takze uzyskanych przez niego ocenach
b?dzie nast?powalo za posrednictwem dziennika elektronicznego.

Konsultacje ucznia i rodzica z nauczycielem odbywajq si^ za posrednictwem dziennika
elektronicznego oraz sluzbowych adresow e- mailowych.

Nauczanie zdalne moze miec rozna^ form?, musi jednak uwzgl?dniac mozliwosci (psychofizyczne
i techniczne) wszystkich uczestnikow tego procesu, czyli nauczycieli, uczniow i rodzicow. Nalezy
pami?tac o zasadzie rownego dost?pu i rownego traktowania! Wazniejsza od wybranej formy
nauczania jest mozliwosc zrealizowania celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczenstwa wszystkich
stron.

Regulamin wprowadzony Zarzaxlzeniem Dyrektora nr 16/19/20 z dnia 25.03.2020 roku.
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