Załącznik nr 1
do Zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu
Nr 24/2020

ZASADY ORGANIZACJI ZADAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu
z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK
SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

§ 1. Przepisy ogólne
1. Zasady organizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, zwane dalej Zasadami, określą sposób i tryb realizacji zadań Szkoły
Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu w okresie czasowego ograniczenia
jej funkcjonowania, o którym mowa w Rozporządzeniu MEN z dn. 20 marca 2020 r.
w

sprawie

szczególnych

funkcjonowania

jednostek

rozwiązań
systemu

w

okresie

oświaty

w

czasowego

związku

z

ograniczenia

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwanym dalej Rozporządzeniem
2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
(Wariant B i C) odbywa się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy
programowej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. Częściowe zawieszenie zajęć (Warinat B) to zawieszenie zajęć realizowanych na
terenie szkoły dla grupy lub oddziału lub klasy lub etapu edukacyjnego na podstawie §
18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166, 1386).

4. Całościowe zawieszenie zajęć (Warinat C) to zawieszenie realizacji wszystkich zajęć
na terenie szkoły na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
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publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166,
1386).
5. Kształcenie na odległość będzie odbywało się przemiennie z użyciem monitorów
ekranowych (zajęcia on-line) oraz bez ich użycia przez podejmowanie przez ucznia
aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze
wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia wykonywanych w
domu, zwanych dalej zadaniami.
6. Zajęcia on-line będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności platformy
Microsoft Office 365 dla Edukacji. Strona, na której uczniowie powinni się logować,
to: www.office.com.

7. Wykorzystując narzędzia służące kształceniu na odległość, nauczyciele uwzględniają
kwestię ochrony danych osobowych i wizerunku użytkowników.

8. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być
realizowane w szczególności z wykorzystaniem:
1) dziennika elektronicznego;
2) 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;
3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
4) innych, niż wymienione w pkt 1-3, materiałów wskazanych przez nauczyciela,
5) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela,
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do
oceny pracy ucznia;
6) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę
informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem (e-mail, czat);
7) z wykorzystaniem narzędzi do prowadzenia wideokonferencji, umożliwiających
prowadzenie lekcji online, czyli MS Teams;
8) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich
realizacji przez ucznia w domu.
9. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy
umysłowej

uczniów

z

uwzględnieniem

ich

możliwości

psychofizycznych.
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Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do
realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne
obciążenie pracą przed monitorem komputera.
10. Lekcja online trwa 45 minut: 30 minut na meritum lekcji, zaś 15 minut na
indywidualne konsultacje z uczniami, w których to uczniowie nie mają obowiązku
uczestniczyć. W tym czasie nauczyciel jest dostępny dla ucznia.
11. Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych
dla chętnych. Zadania te z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
zapewniających wymianę informacji będą przekazywane nauczycielom.
12. Zajęcia on-line oraz godziny pozalekcyjnych konsultacji z nauczycielem dla
poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z dotychczasowym tygodniowym
planem lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych
dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne
uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
13. Nauczyciel przedmiotu jest dostępny dla ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie z
tygodniowym planem zajęć. W tym czasie organizuje spotkania wirtualne ze swoją z
klasą na uzgodnionej platformie oraz/lub udziela uczniom konsultacji.
14. Nauczyciele klas I – III, nauczyciele wspomagający, prowadzący zajęcia
rewalidacyjne lub zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną są dostępni
dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą
wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Informują rodziców o dostępnych
materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.
15. Nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog, logopeda) są dostępni dla uczniów,
rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków
komunikacji elektronicznej. Prowadzą wsparcie indywidualne i grupy wsparcia online. Można się z nimi kontaktować za pomocą aplikacji MS Teams.
16. Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych ustalą
indywidualnie z ich rodzicami zasady wsparcia i współpracy, zgodnie z ustaloną
liczbą godzin w umowie o pracę. Tygodniowy układ zajęć z uwzględnieniem metod i
technik wspierania ucznia na odległość udostępniają dyrektorowi w formie tabeli załącznik nr 1.
17. Nauczyciele bibliotekarze są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy w
aplikacji MS Teams. Ich zadania to m.in.:
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1) udzielanie wsparcia uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności
zleconych przez nauczycieli, szczególnie w zakresie wskazywania literatury
przedmiotu w formie elektronicznej,
2) prowadzenie kanału biblioteki szkolnej na MS Teams i prowadzenie czatu na
temat ciekawych publikacji, literatury,
3) publikacja raz w tygodniu recenzji ciekawej książki jako zachęta do jej
przeczytania,
4) udostępnianie przygotowanych przez siebie materiałów na szkolnym
Facebooku.
18. Nauczyciele świetlicy są dostępni dla uczniów i rodziców w aplikacji MS Teams w
godzinach

swojej

rozpowszechniania

pracy.

Prowadzą

ciekawych

zabaw

konsultacje

i

i

wykorzystania

gier

do

wsparcie

w

zakresie
w

czasie

przedłużającego się pobytu dzieci w domu.
19. W wyjątkowej sytuacji, gdy wystąpi brak możliwości pracy z uczniem za pomocą
metod i technik organizacji kształcenia na odległość, dyrektor szkoły w uzgodnieniu
nauczycielami prowadzącymi zajęcia przesyła materiały w wersji papierowej pocztą
na wskazany przez rodzica adres.
20. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekecyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne
odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem. Nauczyciel prowadzący może
przesunąć zajęcia kreatywne w klasach 4 - 8 za zgodą zainteresowanych uczniów i ich
rodziców oraz dyrektora na późniejszą godzinę lekcyjną.
§ 2. Zadania wychowawców klas
1. Wychowawcy klas zbiorą informacje dotyczące:
1) aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,
następnie dokonają aktualizacji tych danych w dzienniku elektronicznym,
2) możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w
warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line, następnie te informacje
przesyła dyrekcji na dzienniku.
2. Wychowawca zakłada profil grupowy klasy w aplikacji MS Teams. Jest moderatorem
tej grupy.
3. Koordynuje realizację zajęć klasy ze szczególnym uwzględnieniem ilości czasu
spędzanego przez uczniów przed ekranem.
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4. Analizuje zestawienia obecności uczniów na zajęciach i w razie potrzeby kontaktuje
się z rodzicami ucznia i/lub uczniem celem ustalenia przyczyny niskiej frekwencji na
zajęciach prowadzonych zdalnie.

5. Odpowiada za komunikację z uczniami i ich rodzicami, informując o sposobie
realizacji zajęć przewidzianych dla klasy w danym tygodniu nauki.
6. Informuje niezwłocznie dyrektora o braku możliwości skontaktowania się z uczniem i
jego rodzicami (brak odpowiedzi od ucznia/rodziców/nieodbieranie wiadomości
wysyłanych na adres e-mail wskazany przez rodziców/sms-em na numer telefonu
wskazany przez rodziców).

7. W przypadku objęcia nauczaniem zdalnym ucznia objętego pomocą psychologicznopedagogiczną wychowawca klasy koordynuje zakres dostosowania form udzielanej
pomocy oraz po ustaniu zdalnego nauczania, nie rzadziej jednak niż do końca każdego
okresu, informuje Dyrektora o zastosowanych dostosowaniach.
8. Realizuje treści zgodnie z planem pracy wychowawczej, dostosowanym do
aktualnych zapisów programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

§ 3. Zadania nauczycieli

1. Prowadzenie zajęć z uczniami i na ich rzecz z wykorzystaniem ustalonych metod i
technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zgodnie z planem
nauczania opracowanym dla danego oddziału, chyba że dyrektor ustali inną
organizację pracy nauczyciela.

2. Monitorowanie postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy oraz informowanie
uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach.
3. Ustalanie na podstawie planów dydaktycznych „Tygodniowy zakres treści nauczania”
do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz sposób realizacji tych treści.
Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do Zasad.
1) Tygodniowy zakres zadań dla ucznia uwzględnia przewidywany, realny czas
wykonania z uwzględnieniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla
poszczególnych przedmiotów.
2) Tygodniowy zakres zadań jest przekazywany dyrektorowi najpóźniej do piątku
każdego tygodnia i obejmuje zadania na kolejny tydzień.
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3) W przypadku braku uwag dyrektora w poniedziałek, realizuje przedstawiony
Tygodniowy zakres zadań.
4) Uczniowie biorą udział w zaplanowanych zajęciach on-line, w trakcie których
realizują zadania zaplanowane przez nauczyciela.
4. W przypadku braku realizacji zaplanowanych zadań przez nauczyciela, nauczyciel
zgłasza dyrektorowi niezrealizowanie treści podstawy programowej z wyjaśnieniem
przyczyn

zaistniałej

sytuacji

oraz

przedstawia

sposób

modyfikacji

planu

dydaktycznego.
5. Zgłaszanie do dyrektora ewentualnej potrzeby modyfikacji programu nauczania w
związku z nową organizacją procesu kształcenia. Treści i cele z podstawy
programowej, które mogą być realizowane w kształceniu na odległość, opisują we
wspólnym pliku na OneDrive.
6. Ustalanie terminów i godzin konsultacji dla uczniów, które odbywają się w MS
Teams, wskazując je zainteresowanym uczniom i rodzicom. Informowanie dyrekcji o
tych terminach.
7. Archiwizowanie prac domowych poszczególnych uczniów i przechowywanie ich do
wglądu.
8. Niezwłoczne informowanie dyrektora lub wskazanej przez dyrektora osoby o
problemach z przeprowadzeniem zaplanowanych zajęć.
9. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, które nauczyciel będzie przetwarzał,
wykonując pracę zdalnie – w tym nieudostępniania ich osobom trzecim.
10. Nagrywanie wideo meritum przeprowadzonych przez siebie zajęć online w celu
odtworzenia ich dla systematyzacji wiedzy i umiejętności przez uczniów.
11. Współpraca z rodzicami i uczniami przy użyciu środków komunikacji na odległość.

12. Wspieranie rodziców w organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych poprzez:
a)

opracowanie

materiałów

i pomocy dydaktycznych (przygotowywanie

i

przekazywanie rodzicom uczniów zadań z instrukcją wykonania oraz materiałów filmiki edukacyjne nagrywane przez nauczycieli: gry, zabawy, bajki, zestawy ćwiczeń,
aktywne linki do filmów edukacyjnych, instruktażowych, opracowywanie zestawów
ćwiczeń i zabaw ruchowych, przygotowywanie kart pracy, nagrywanie piosenek,
rymowanek, ćwiczeń oraz zadań do wykonania razem z rodzicami, a także
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udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów
przez rodziców do zdalnej nauki),
b) kontakt z uczniami/rodzicami o charakterze dydaktycznym (codzienne kontakty z
nauczycielami i specjalistami: kontakt telefoniczny, mailowy, wideokonferencje, inne
ustalone wspólnie; prowadzenie przez specjalistów dyżurów telefonicznych oraz
mailowych dla rodziców lub w innej, wspólnie ustalonej formie; prowadzenie zajęć
indywidualnych z dzieckiem z wykorzystaniem komunikatorów internetowych),
c) rozmowy wspierające prowadzone przez specjalistów i nauczycieli (z uczniami i
rodzicami mające na celu m.in.: podtrzymanie pozytywnych relacji, radzenie sobie z
emocjami, poczuciem zagrożenia, osamotnienia, odizolowania, organizację nauki w
domu, w tym motywowanie uczniów do nauki w warunkach zdalnych, informowanie
o egzaminach próbnych, egzaminie ósmoklasisty).

13. W przypadku pedagogów szkolnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych:
a) prowadzenie porad i konsultacji, grup wsparcia związanych ze zgłaszanymi przez
rodziców i uczniów problemami;
b) organizowanie pomocy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wynikających z
obecnego stanu epidemii;
c) udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dotyczących motywowania uczniów
przez rodziców do zdalnej nauki, sposobów radzenia sobie ze stresem w czasie
pandemii, bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze, działań o charakterze
profilaktycznym, cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi emocjami, m.in.: jak
radzić sobie ze stresem w okresie pandemii, trening budowania pozytywnej
samooceny;
d) wyszukiwanie miejsc wsparcia dla rodziców i przekazywanie im informacji o
pomocy psychologicznej i dydaktycznej;
e) prowadzenie konsultacji telefonicznych z psychologami i specjalistami z poradni
psychologiczno-pedagogicznych

dotyczące

uzyskania

przez

ucznia

nowego

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
14. W przypadku nauczyciela bibliotekarza prowadzenie działalności o charakterze
propagatorskim wskazującym, np. strony internetowe największych bibliotek w Polsce
oraz

serwisów internetowych udostępniających audiobooki, w tym z lekturami

szkolnymi, a także udostępnianie w wersji elektronicznej według potrzeb nauczycieli,
rodziców i uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych.
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15. W ramach aktywności związanych z kształceniem na odległość z wykorzystaniem
Internetu, przekazywanie uczniom i rodzicom informacji o konieczności i sposobach
zachowania bezpieczeństwa w sieci.
16. W ramach kształcenia na odległość obowiązkowe przestrzeganie praw autorskich
dotyczących materiałów przekazywanych uczniom do zdalnej nauki.
17. Nauczyciel prowadzi zajęcia za pomocą metod i technik kształcenia na odległość ze
szkoły w sali przypisanej mu zgodnie z planem lekcji lub w miejscu wskazanym przez
dyrektora.
18. Dyrektor może zlecić nauczycielowi pracę zdalną,

jeśli nauczyciel złoży

oświadczenie, że w miejscu zamieszkania ma odpowiednie warunki do tej pracy
(Załącznik nr 3).
§ 4. Zadania dyrektora

1. Dyrektor w przypadku całościowego lub częściowego zawieszenia zajęć w szkole:
1) odpowiada za organizację kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod lub
technik kształcenia na odległość lub w inny sposób;
2) odpowiada za organizację pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
w tym polecanie pracy zdalnej;
3) ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej,
oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między uczniami a
nauczycielami prowadzącymi zajęcia;
4) ustala we współpracy z nauczycielami technologie informacyjno-komunikacyjne
wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć;
5) określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przy użyciu
metod i technik kształcenia na odległość;
6) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji
zajęć, z których uczniowie mogą korzystać;
7) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów
nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw;
8) ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji
w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego
oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program
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9) zobowiązany jest do powiadomienia rodziców, uczniów oraz nauczycieli, w jaki
sposób będzie zorganizowane w szkole kształcenie, w tym kształcenie specjalne,
pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, a w
przypadku

obcokrajowców

dodatkowa

nauka

języka

polskiego

i

zajęcia

wyrównawcze, o których mowa w art. 165 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe;
10) zobowiązany jest do określenia formy i terminów kontaktu czy konsultacji
nauczyciela z rodzicami i uczniami oraz przekazuje tę informację rodzicom i uczniom;
11) ustala z nauczycielami tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z
ramowych planów nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas,
uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu,
zróżnicowanie tych zajęć, możliwości psychofizyczne ucznia, łączenie naprzemienne
kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczenia
wynikające

ze

specyfiki

zajęć,

konieczność

zapewnienia

bezpieczeństwa

wynikającego ze specyfiki zajęć;
12) ustala, we współpracy z nauczycielami, w jaki sposób będzie monitorowana i
sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce;
13) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób sprawdzania obecności uczniów na
zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
edukacyjnych; 14) ustala warunki i sposób:
a) przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego,
b) przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
c) wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia
zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny,
15) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając
potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów;
16) prowadzi monitoring aktywności pracowników szkoły;
17) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły i weryfikuje wykonanie
zadań;
18) określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych
przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub
innego sposobu kształcenia;
19) może odwołać polecenie pracy zdalnej;
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20) informuje uczniów i rodziców o zasadach ochrony danych osobowych w trakcie
zajęć prowadzonych przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość
21) uwzględniając:
a) ustalenia dotyczące tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć wynikających z
ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w
poszczególnych oddziałach klas lub
b) realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub
innego sposobu realizacji zajęć lub
c) możliwe ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć może zobowiązać nauczyciela
do realizacji zajęć wynikających z prowadzonej przez szkołę działalności opiekuńczowychowawczej.

§ 5. Sposób monitorowania postępów uczniów
oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów
1. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w
czasie spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej
(komentarza) do:
1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line,
2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym,
3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form
komunikowania się on-line.
4) zadań i prac przesłanych do nauczyciela drogą elektroniczną.
2. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie
bieżące:
1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line,
2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym,
3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form
komunikowania się on-line,
4) wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub
inną drogą elektroniczną,
5) testy i zadania on-line udostępnione na platformie Office 365.
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3. Kryteria ocen bieżących oraz sposób uzasadniania tych ocen określa Statut.
4. Sposoby sprawdzenia osiagnięć uczniów dostosowuje się do możliwej w szkole
organizacji pracy z uwzględnieniem zdiagnozowanych warunków techniczno –
informatycznych w domu ucznia.
5. Na ocenę osiągnięć ucznia nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym
dostępem do sprzętu komputerowego i Internetu. Jeśli wystąpi ograniczony dostęp do
sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel umożliwia wykonanie tych zadań w
alternatywny sposób (np. sms, mms, wersja papierowa).
6. Przy ustalaniu oceny zachowania w okresie nauki zdalnej uwzględnia się głównie:
systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego, uczciwość
w wykonywaniu zadań obowiązkowych i dodatkowych, kultura w sposobie
komunikowania się online oraz aktywność na zajęciach.

§ 6. Konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia
1. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielania konsultacji każdemu uczniowi lub
rodzicowi w czasie ustalonych terminów konsultacji.
2. Uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem również w czasie wyznaczonym na
zajęcia przedmiotowe w tygodniowym planie lekcji.
3. Konsultacje odbywają się w formie:
1) mailowej na dzienniku elektronicznym,
3) na czacie tekstowym,
4) w czasie wideokonferencji,
5) innych form komunikowania się on-line uzgodnionych z rodzicem.
§ 7. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce,
a także uzyskanych przez ucznia ocenach
1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także
uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
2. W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z
rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość.
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3. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz
ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line, m.in. w aplikacjach MS Office 365.
§ 8. Dokumentowanie realizacji zadań szkoły
1. Dokumentowanie realizacji obowiązku szkolnego w czasie realizacji podstawy
programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
a) Nauczyciel we wpisie frekwencyjnym w każdej z klas na czas kształcenia na
odległość wpisuje oznaczenie “LZ” (lekcja zdalna) w przypadku zaznaczania
obecności uczniów na lekcjach zdalnych i zajęciach pozalekcyjnych; uczniowi
nieobecnemu zaznacza nieobecność (oznaczenie “-”); jako nieobecny traktowany
jest także uczeń zalogowany na lekcję online, ale nieobecny w czasie zajęć przed
komputerem, nie uczestniczący w zajęciach.
b) Uczeń podczas form sprawdzania wiedzy i umiejętności (np. kartkówki,
sprawdziany), musi mieć włączony mikrofon (jeśli posiada taki sprzęt). Brak
sprzętu musi być wcześniej zgłoszony przez Rodzica.
c) Nieobecność ucznia usprawiedliwia Wychowawca na pisemny wniosek Rodzica
na dzienniku elektronicznym (zgodnie z zapisami Statutu Szkoły Podstawowej im.
Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, Rozdział 7 “Uczeń Szkoły” § 46). Nieobecność
ucznia należy usprawiedliwić najpóźniej do 7 dni.

d) Jeśli uczeń nie może brać udziału w żadnej z ww. form pracy m.in. z powodu
braku dostępu do komputera lub Internetu to wychowawca indywidualnie ustala z
uczniem/rodzicem sposób odnotowywania jego obecności na zajęciach, np.
poprzez systematyczne przynoszenie i odbieranie prac do/ze szkoły, poprzez
kontakt telefoniczny z rodzicami ucznia itp.
e) Nauczyciel danego przedmiotu określa, przy których formach aktywności uczniów
potrzebna jest włączona kamera, aby móc je ocenić.
Bierze się pod uwagę brak możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego lub brak
dostępu do Internetu w warunkach domowych oraz różne warunki lokalowe i wielodzietność
rodziny, które mogą wpływać na specyfikę nauki dziecka w domu.
2. Dokumentowanie realizacji zadań nauczyciela odbywa się poprzez:
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a) Uzupełnianie dziennika elektronicznego, w tym wpisanie zrealizowanych tematów,
dostosowanie treści zajęć edukacyjnych do metod kształcenia na odległość i
wypełniane uwag dotyczących aktywności uczniów we własne dokumentacji.
b) Opis przebiegu zadań i poleceń wykonywanych na lekcji znajduje się każdorazowo
w zakładce “Zadania domowe” na e-dzienniku.
§9. Rada pedagogiczna
1. W przypadku całościowego zawieszenia zajęć w szkole i wynikającego z tego ograniczenia
w jej funkcjonowaniu, zebrania rady pedagogicznej odbywają się przy użyciu środków
komunikacji na odległość.
2. W przypadku częściowego zawieszenia zajęć w szkole, nauczyciele wykonujący pracę
zdalną, mogą uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej przy użyciu środków
komunikacji na odległość i głosować w trybie obiegowym.
3. Przewodniczący rady pedagogicznej zobowiązany jest umożliwić uczestnictwo członkom
rady pedagogicznej pracującym zdalnie, w zebraniach rady pedagogicznej i głosowanie w
trybie obiegowym.
4. Członkowie rady pedagogicznej uczestniczący w zebraniu przy pomocy środków
komunikacji na odległość zobowiązani są do zapewnienia warunków, które zapewnią pełną
poufność omawianych na zebraniu treści.
5. W przypadku zebrań odbywających się z użyciem środków komunikacji na odległość
przewodniczący rady pedagogicznej informuje członków rady pedagogicznej o porządku
zebrania poprzez dziennik elektroniczny w specjalnej zakładce.

§10. Zespoły nauczycielskie (przedmiotowe) i zasady ich pracy
1. Zespoły nauczycielskie powołane przez dyrektora szkoły pracują w niezmienionym
składzie.
2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu, uwzględniając
ustaloną przez dyrektora organizację wynikającą z czasowego ograniczenia funkcjonowania
szkół.
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3. Członkowie zespołu, którzy wykonują swoją pracę zdalnie, kontaktują się z pozostałymi
członkami zespołu przy pomocy środków komunikacji na odległość. Za organizację
komunikacji zespołu odpowiada przewodniczący zespołu.
4. Nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych: ustalają treści kształcenia, które
będą realizowane w poszczególnych klasach, i rekomendowany sposób ich realizacji
(narzędzia, metody i formy). W razie potrzeby nauczyciele rekomendują dyrektorowi szkoły
konieczność modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
5. W zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
nauczyciele są ze sobą w stałym kontakcie przy użyciu środków komunikacji na odległość,
dzielą się doświadczeniami, spostrzeżeniami, współpracują przy tworzeniu materiałów
edukacyjnych do pracy zdalnej, dzielą się nimi, wspólnie pracują nad zadaniami domowymi
dla uczniów.
§ 11. Program wychowawczo-profilaktyczny
1. Nauczyciele realizujący pracę zdalnie w miarę możliwości prowadzą działania
zaplanowane w oddziałowym oraz szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym tj. w
formie wideokonferencji, prezentacji, e-lekcji.
2. W przypadku zmiany formy realizacji wybranych działań zaplanowanych w oddziałowym
oraz szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym nauczyciel obowiązany jest
udokumentować to oraz poinformować Dyrektora.
3. Dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, może zmodyfikować
program szkolny wychowawczo-profilaktyczny, dostosowując go do aktualnych możliwości
jego realizacji.

§ 12. Zasady zaliczania do wymiaru godzin prowadzonych bezpośrednio z uczniami
poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość

1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub
innego sposobu realizacji zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go
tygodniowego

obowiązkowego

wymiaru

godzin

zajęć

dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich
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rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem
metod i technik są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczyciela, jeżeli nauczyciel realizuje zadania określone w § 3.
3. Do wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami realizowanych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:
1) prowadzenie zajęć on-line,
2) rozmowy z uczniami na czacie tekstowym lub w czasie wideokonferencji,
3) prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się
on –line,
4) prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych
dostępnych form komunikowania się na odległość,
5) prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonym przez nauczyciela.
4. Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości
wynikających z ich uprawnień.

5. Rozliczenie godzin ponadwymiarowych realizowanych w ramach zajęć z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się na zasadach
ustalonych w szkole: nauczyciel składa w wyznaczonym czasie pisemne oświadczenie
o

zrealizowanych

godzinach

ponadwymiarowych,

które

wymaga

następnie

zatwierdzenia przez dyrektora.
6. Pracownik szkoły skierowany na kwarantannę może wykonywać pracę zdalną w
czasie odbywania kwarantanny, jeśli wyrazi na to pisemną zgodę skierowaną do
dyrektora.
§13. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora
1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły odbywać się będzie zgodnie
z przyjętym planem nadzoru na dany rok szkolny.
2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nadzorowi podlega w
szczególności organizacja zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
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na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopień obciążenia uczniów
realizacją zleconych zadań.
3. Obserwacje dyrektor prowadzi zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz – jeżeli
wynika to z potrzeb – także w trybie doraźnym. Obserwowanie przez dyrektora zajęć
prowadzonych on-line będą obejmowały m.in. weryfikowanie materiałów udostępnianych
uczniom do nauki, obserwowanie działań nauczyciela, w szczególności dotyczących:
komunikowania uczniom celu/celów zajęć, wskazywania wymaganych zadań i aktywności,
wspierania uczniów w ich realizacji, dawania wskazówek, ukierunkowywania, oceniania,
ilości zadawanych prac domowych.
§14. Współpraca z rodzicami
1. Dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez
dyrektora oraz rodziców poprzez dziennik elektroniczny oraz służbową pocztę elektroniczną i
w razie potrzeby bezzwłocznego udzielania odpowiedzi.
3. Rodzic współpracuje z nauczycielem w zakresie przekazywania zadawanych przez
nauczyciela prac do wykonania przez ucznia - jeżeli uczeń/rodzic nie przekaże wykonanej
pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, otrzymuje przypomnienie o konieczności
wywiązania się z obowiązków.
4. Szkoła prowadzi działania w celu aktywizowania rodziców i uzyskania wsparcia w
realizowaniu zadań szkoły realizowane jest poprzez:
1) zapewnienie każdemu rodzicowi możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym
zajęcia oraz przekazanie im informacji o ich formie i terminach;
2) poinformowanie o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez
dziecko lub ucznia w domu;
3) wymianę informacji na temat dziecka lub ucznia z nauczycielami z wykorzystaniem
środków komunikacji na odległość.
5. Spotkania wychowawców z rodzicami organizowane są w MS Teams. Rodzice korzystają z
kont swoich dzieci tylko pod warunkiem, że w czasie spotkania online mają włączone
kamerki i używają słuchawek. Wychowawca musi mieć pewność, że rozmawia z danym
rodzicem i że spotkanie nie jest dostępne dla osób trzecich.
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§15. Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców
1. W okresie całościowego zawieszenia zajęć w szkole funkcjonowania szkoły działalność
organów społecznych szkoły opiera się na zasadach organziacji pracy szkoły tj. pracy zdalnej.
2. Rada rodziców i samorząd uczniowski podejmują swoje czynności przy użyciu środków
komunikacji na odległość.
§16. BHP
1. Pracownik szkoły wykonujący pracę zdalną organizuje swoje stanowisko pracy zgodnie z
ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów bhp. W razie wątpliwości w tym zakresie
pracownik powinien skontaktować się z osobą odpowiadającą za sprawy bhp w szkole.
2. W razie wypadku przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik jest zobowiązany
niezwłocznie poinformować o tym telefonicznie osobę odpowiedzialną za bhp w szkole oraz
dyrektora szkoły.
3. Pracownik szkoły powinien współdziałać z powołanym zespołem powypadkowym w celu
ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, a jeśli to niezbędne, umożliwić
członkom zespołu oględziny miejsca wypadku.
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