Procedura
W naszej szkole uwzględniamy i dostosowujemy możliwości do zdalnego
nauczania, uwzględniając parametry sprzętowe i internetowe dostępne dla
naszych uczniów.
Dbamy również o to, żeby każdy uczeń miał takie same możliwości korzystania z
nauczania zdalnego.
Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia również czas na pracę własną.
1.Uczeń jest zobowiązany do codziennej pracy według zaleceń przekazanych
przez nauczyciela w ramach realizacji podstawy programowej.
2.Formy komunikacji:
•Wysyłanie wiadomości do uczniów przez e-dziennik;
•Wysyłanie materiałów na grupy (dotyczy grup z języka angielskiego)
•Korzystanie z portali społecznościowych (WhatsApp, Messenger);
•Internetowe platformy edukacyjne: e-dziennik, e - podreczniki, Zoom, Google
classroom,
•Linki do materiałów uzupełniających;
3.Metody pracy z uczniem – samodzielna praca uczniów w domu, czytanie
zadanych tekstów, wykonywanie ćwiczeń i poleceń, oglądanie ekranizacji
lektur, spektakli teatralnych, sporządzenie notatek, kart pracy, wypełnianie
arkuszy egzaminacyjnych, quizy, testy on-line.
4.Częstotliwość wysyłania materiałów – zgodnie z tygodniowym rozkładem
zajęć .
5.Weryfikacja przesłanych informacji zwrotnych – według potrzeb.
6.Możliwość oceniania przesłanych przez uczniów zadań.
7.Zapis tematów w dzienniku elektronicznym – zgodnie z tygodniowym
rozkładem zajęć, bez oznaczania frekwencji.
W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkole prowadzimy kontrolę
części prac uczniów, natomiast po odwieszeniu zajęć dydaktycznowychowawczych nauczyciele dokonają weryfikacji i oceny pracy ucznia.
Informacja o instrukcjach
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZDALNEGO NAUCZANIA
Platformy zdalnego nauczania to strony internetowe, na których znajdują się
materiały edukacyjne oraz narzędzia do wspomagania procesu dydaktycznego.
Z uwagi na konieczność wprowadzenia nowej formy kształcenia uczniów,

uwzględniającej higienę pracy uczniów i nauczycieli, zasady bezpieczeństwa w
sieci oraz uporządkowany sposób komunikacji z uczniami, rodzicami i
nauczycielami informujemy, co następuje:
Instrukcja dla nauczyciela:
1. Nauczyciel komunikuje się z uczniem za pomocą:
a) dziennika elektronicznego,
b) platform edukacyjnych librus, zoom, e-podręczniki,
c) komunikatora.
2. Nauczyciel informuje ucznia i jego rodzica o wybranym sposobie komunikacji.
3. Zadania do wykonania przez ucznia nauczyciel wysyła przez dziennik
elektroniczny zgodnie z planem nauczania.
4. Nauczyciel realizując podstawę programową, może:
a) przygotować własne karty pracy dla uczniów,
b) korzystać z gotowych lekcji wskazując link do konkretnej strony,
5. W zadaniach do wykonania nauczyciel uwzględnia higienę pracy ucznia i
indywidualne możliwości.
6. Nauczyciel ocenia pracę uczniów zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami
Oceniania.
7. Nauczyciel informuje ucznia przez dziennik o zadaniach do wykonania.
8. Nauczyciel dostrzegając brak aktywności w dzienniku elektronicznym,
informuje wychowawcę, który wyjaśnia przyczynę braku aktywności.
9. Przyjmujemy, że zajęcia trwają 45 minut, z czego 30 minut przeznaczamy na
wykonanie, zadań, poleceń zgodnie i instrukcją nauczyciela; 15 minut to czas
dla ucznia na wysłanie informacji do nauczyciela, zadanie pytań, prośba o
wyjaśnienie zagadnień.
10. Uczeń i jego Rodzice nie mogą ponosić dodatkowych kosztów związanych z
korzystania z nauczania zdalnego.
Instrukcja dla ucznia
1. Uczeń komunikuje się z nauczycielem w sposób określony przez nauczyciela
w dzienniku elektronicznym, zgodnie z procedurą.
2.Uczeń powinien wziąć udział w zajęciach on-line oraz wykonać zadania
wskazane przez nauczyciela w określonym przez niego czasie.
3.Zadania uczeń odsyła nauczycielowi w sposób określony przez nauczyciela.
4.Uczeń powinien uczestniczyć w tej formie kształcenia.
5.Prace ucznia podlegają ocenie zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami
Oceniania.
6.Uczeń dokumentuje pracę samodzielną w: zeszytach przedmiotowych,
zeszytach ćwiczeń, kartach pracy ,w postaci zdjęć, krótkich filmów oraz poprzez

udział w zajęciach on-line.
7.Uczeń ma prawo do kontaktu z nauczycielem drogą elektroniczną w
godzinach od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku (każdy nauczyciel określi
przedział czasowy, w którym będzie odpowiadał na pytania uczniów).
Instrukcja dla rodzica
1.Rodzic zobowiązany jest codziennie kontrolować zapisy pojawiające się w
dzienniku elektronicznym.
2.Rodzic powinien być w kontakcie z nauczycielem przez dziennik elektroniczny.
3.Rodzic zapewnia dziecku odpowiednie warunki do samodzielnej nauki
4.Rodzic nie ingeruje w wykonywanie samodzielnych prac ucznia.
5.Rodzic wspiera i zachęca ucznia do takiej formy kształcenia.
6.Dopuszcza się możliwość pomocy ze strony rodziców w przypadku odsyłania
wykonanych prac przez dziecko drogą elektroniczną.
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