Załącznik do Zarządzenia Nr24/2020 Dyrektora Zespołu Szkół W Kamionce z dnia 01.09.2020

Regulamin organizacji pracy szkoły
w okresie pracy zdalnej
(Wariant B i C)
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§1.
Podstawa prawna
1.

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:

1) rozporz dzenia inistra du acji Narodowej z dnia
marca
ro u w sprawie
szczegolnyc rozwi zan w o resie czasowego ograniczenia un cjonowania jednoste
systemu oswiaty w zwi z u z zapo ieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z
r. poz. 493 z późn. zm.);
2) ustawy z marca
r. o szczególnyc rozwi zaniac zwi zanyc z zapo ieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innyc c oró za aźnyc oraz wywołanyc
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374);
3) ustawa z dnia 26 stycznia 2982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2020 r. poz. 2215);
4) ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.);
5) rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie oc rony osó izycznyc w zwi z u z przetwarzaniem danyc oso owyc i w
sprawie swo odnego przepływu ta ic danyc oraz uc ylenia dyre tywy 95/46/W
(ogólne rozporz dzenie ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1, ze zm.).

§2.
Informacje ogólne

1. Regulamin jest a tem wewnętrznym Zespołu Sz ół im. Księdza Kardynała Ste ana
Wyszyńs iego w Kamionce i powstał w celu ustalenia reguł organizacji pracy placów i, w tym
ształcenia na odległość oraz realizacji innyc zadań placów i w przypad u częściowego lub
całościowego ograniczenia jej funkcjonowania.
2. Regulamin o owi zuje wszystkie oso y, tóre wy onuj pracę zdaln , ez względu na
ormę zatrudnienia.
3. Ile roć w Regulaminie jest mowa o:

1)

szkole – należy przez to rozumieć Zespół Sz ół im. Księdza Kardynała Ste ana
Wyszyńs iego w Kamionce

2)

dyre torze, dyre torze sz oły – należy przez to rozumieć dyre tora Zespołu Sz ół im.
Księdza Kardynała Ste ana Wyszyńs iego w Kamionce

3)

pracy zdalnej – należy przez to rozumieć pracę wy onywan poza miejscem stałego
wy onywania o owi z ów służ owyc ; praca zdalna nie stawnoi telepracy w rozumieniu
Kodeksu pracy;

4)

częściowym zawieszeniu zajęć (Warinat B) – należy przez to rozumieć zawieszenie zajęć
realizowanych na terenie sz oły dla grupy lu oddziału lu lasy lu etapu edu acyjnego
na podstawie § 18 ust. a rozporz dzenia inistra du acji Narodowej i Sportu z 31
grudnia
r. w sprawie ezpieczeństwa i igieny w pu licznyc i niepublicznych
sz ołac i placów ac (Dz.U. z
r. poz. 1166, 1386);
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5)

całościowym zawieszeniu zajęć (Warinat C) – należy przez to rozumieć zawieszenie
realizacji wszyst ic zajęć na terenie sz oły na podstawie § 18 ust. a rozporz dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia
r. w sprawie ezpieczeństwa i
igieny w pu licznyc i niepu licznyc sz ołac i placów ac (Dz.U. z
r. poz. 1166,
1386).

§3.
Zadania dyrektora
Dyrektor w przypad u całościowego lu częściowego zawieszenia zajęć w sz ole:
1) odpowiada za organizację ształcenia na odległość z wykorzystaniem metod lub technik
ształcenia na odległość lu w inny sposó ;
2) odpowiada za organizację pracy nauczycieli oraz pozostałyc pracowni ów sz oły, w tym
polecanie pracy zdalnej;
3) ustala czy uczniowie i nauczyciele maj dostęp doin rastru tury in ormatycznej,
oprogramowania i internetu umożliwiaj cyc intera cję między uczniami a nauczycielami
prowadz cymi zajęcia;
4) ustala we współpracy z nauczycielami tec nologie
wy orzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć;

in ormacyjno-komunikacyjne

5) o reśla zasady ezpiecznego uczestnictwa w zajęciac prowadzonyc przy użyciu metod i
tec ni ształcenia na odległość;
6) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niez ędne do realizacji zajęć, z
tóryc uczniowie mog orzystać;
7) ustala z nauczycielami potrze ę mody i acji odpowiednio zestawu programów wyc owania
przedsz olnego lu sz olnego zestawu programów nauczania oraz, w razie potrzeby,
modyfikuje ten zestaw;
8) ustala, w porozumieniu z rad pedagogiczn i rad rodziców, potrze ę mody i acji w
trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w
razie potrzeby, modyfikuje ten program
9) zobowi zany jest do powiadomienia rodziców, uczniów oraz nauczycieli, w ja i sposó
ędzie zorganizowane w sz ole ształcenie, w tym ształcenie specjalne, pomoc
psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia wczesnego
wspomagania, a w przypad u o co rajowców dodat owa nau a języ a pols iego i zajęcia
wyrównawcze, o tóryc mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 16 r. – Prawo
oświatowe;
10) zo owi zany jest do o reślenia formy i terminów kontaktu czy konsultacji nauczyciela z
rodzicami i uczniami oraz prze azuję tę in ormację rodzicom i uczniom;
11) ustala z nauczycielami tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wyni aj cyc z
ramowyc planów nauczania do zrealizowania w poszczególnyc oddziałac
las,
uwzględniaj c.in.: równomierne o ci żenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie
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tyc zajęć, możliwości psyc o izyczne ucznia, ł czenie naprzemienne ształcenia z użyciem
monitorów e ranowyc i ez ic użycia, ograniczenia wyni aj ce ze specy i i zajęć,
onieczność zapewnienia ezpieczeństwa wyni aj cego ze specy i i zajęć;
12) ustala, we współpracy z nauczycielami w ja i sposó
wiedza ucznia oraz postępy w nauce;

ędzie monitorowana i sprawdzana

13) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposó sprawdzania o ecności uczniów na zajęciach
oraz sposó i termin usprawiedliwiania nieo ecności na zajęciac edu acyjnyc ;
14) ustala warun i i sposó :
a) przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego,
b) przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
c) wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia
zastrzeżenia do try u ustalenia tej oceny,
15) oordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lu rodzicami, uwzględniaj c potrze y
edu acyjne i możliwości psyc o izyczne dzieci i uczniów;
16) prowadzi monitoring a tywności pracowni ów sz oły;
17) ustala sposó do umentowania realizacji zadań sz oły i wery i uje wy onanie zadań;
18) o reśla zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnyc zajęć realizowanyc przez
nauczycieli z wy orzystaniem metod i tec ni ształcenia na odległość lu innego sposo u
ształcenia;
19) może odwołać polecenie pracy zdalnej;
20) in ormuje uczniów i rodziców o zasadac oc rony danyc oso owyc
prowadzonyc przy użyciu metod i tec ni ształcenia na odległość;

w tra cie zajęć

21) uwzględniaj c:

a) ustalenia dotycz ce tygodniowego za resu treści nauczania z zajęć wyni aj cyc
z ramowyc planów nauczania dla poszczególnyc typów sz ół do zrealizowania
w poszczególnyc oddziałac las lub

b) realizację zajęć z wy orzystaniem metod i tec ni

ształcenia na odległość lub

innego sposo u realizacji zajęć lu

c) możliwe ograniczenia wyni aj ce ze specy i i zajęć
może zo owi zać nauczyciela do realizacji zajęć wyni aj cyc z prowadzonej przez sz ołę
działalności opie uńczo-wychowawczej.

§4.
Praca zdalna
1. W przypad u częściowego lu całościowego zawieszenia zajęć w sz ole dyre tor może
polecić wy onywanie pracy zdalnej pracownikowi, pracowni om sz oły.
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2. Pracowni ów administracji i o sługi o owi zuje wówczas Regulamin pracy zdalnej
przez pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół im. Księdza Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Kamionce.
3. W przypad u częściowego zawieszenia zajeć w sz ole, pracownicy administracji i
o sługi, jeśli dyre tor nie polecił im pracy zdalnej, wy onuj swoj pracę na terenie sz oły.
4. Pracowni sz oły s ierowany na warantannę może wy onywać pracę zdaln w czasie
od ywania warantanny, jeśli wyrazi na to pisemn zgodę s ierowan do dyre tora.
5. Nauczyciele, wyc owawcy i inni pracownicy pedagogiczni sz oły, tórym polecona
zostało wykonywanie pracy zdalnej – zgodnie z zał czni iem nr 1 do niniejszego Regulaminu,
realizuj zajęcia z uczniami z wy orzystaniem metod i tec ni ształcenia na odległość lu w
inny ustalony sposó .
6. Zajęcia realizowane z wy orzystaniem metod i tec ni ształcenia na odległość lu
innego sposo u realizacji zajęć nauczyciel realizuje w ramac o owi zuj cego go tygodniowego
o owi z owego wymiaru godzin zajęć dyda tycznyc , wyc owawczyc i opie uńczyc ,
prowadzonyc
ezpośrednio z uczniami al o na ic rzecz, a w przypad u godzin zajęć
realizowanyc powyżej tygodniowego o owi z owego wymiaru godzin zajęć dyda tycznyc ,
wyc owawczyc lu opie uńczyc – w ramach godzin ponadwymiarowych.
7. Praca w godzinac ponadwymiarowyc może yć wy onywana na podstawie
polecenia Dyrektora wydanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Zajęcia dyda tyczne, wyc owawcze i opie uńcze realizowane z wy orzystaniem metod
i tec ni s zaliczone do tygodniowego o owi z owego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli
nauczyciel realizuje zadania określone w § 5 niniejszego Regulaminu.
9. Rozliczenie godzin ponadwymiarowyc
realizowanyc
w ramac
zajęć z
wykorzystaniem metod i tec ni ształcenia na odległość od ywa się na zasadac ustalonyc w
szkole.
10.
W przypad u potrze y s orzystania z uprawnień urlopowych gwarantowanych
prawem pracy, Pracowni wy onuj cy pracę zdaln za pośrednictwem poczty elektronicznej
zgłasza nieo ecności w pracy, w ramac uprawnień na podstawie powszec nie o owi zuj cyc
przepisów prawa pracy. W trakcie wykonywania pracy zdalnej wnios i dotycz ce urlopu
pracownik wysyła do dyre tora oraz do wiadomości do oso y odpowiedzialnej za adry w
szkole.
11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie do zasad usprawiedliwiania
nieo ecności w pracy stosuje się odpowiednie regulacje przepisów Regulaminu pracy Zespołu
Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamionce

§5.
Zadania nauczycieli pracujących zdalnie
1.

1)

Nauczyciele wy onuj cy pracę zdalnie zo owi zni s do:

prowadzenia zajęć z uczniami i na ic rzecz z wy orzystaniem ustalonyc metod i tec ni
ształcenia na odległość lu innego sposo u realizacji zgodnie z planem nauczania
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opracowanym dla danego oddziału, c y a że dyre tor ustali inn
nauczyciela;

organizację pracy

2)

monitorowania postępów uczniów i wery i acji ic wiedzy i in ormowania uczniów i
rodziców o postępowac w nauce i uzys anyc ocenac ;

3)

sprawdzania o ecności uczniów na zajęciach;

4)

dostępności w tra cie ustalonyc z dyre torem godzin na onsultacje z uczniami i
rodzicami, tóre od ywać się ęd przy użyciu środ ów omuni acji na odległość;

5)

doboru uczniom niez ędnyc źródeł i treści do realizacji zajęć, takich jak:

a) prasa – internetowe wydania gazet i czasopism,
b) radio, internetowe radio – zarówno odpowiedni i tradycyjnyc w Internecie, ja
i typowo internetowe,

c) telewizja, internetowe telewizje – zarówno odpowiedni i tradycyjnyc

w

Internecie, jak i typowo internetowe,

d) si ż a – możliwości wy orzystania zaso ów wirtualnyc

i liote ,

e) film – oferowany przez telewizje internetowe,
f) platformy medialne – o eruj ce różnorodne rodzaje usług,
g) portale informacyjne – prze azuj ce in ormacje na temat ież cyc wydarzeń w
danej dziedzinie;

6)

dokumentowania wykonywanej pracy;

7)

arc iwizowania prac domowyc
wgl du;

8)

niezwłocznego informowania dyrektora lub wskazanej przez dyrektora osoby o
problemach z przeprowadzeniem zaplanowanyc zajęć.

9)

współpracy z rodzicami i uczniami przy użyciu środ ów omuni acji na odległość;

poszczególnyc

uczniów i przec owywania ic

do

10) zapewnienia ezpieczeństwa danyc oso owyc , tóre nauczyciel ędzie przetwarza
wy onuj c pracę zdalnie – w tym nieudostępniania ic oso om trzecim;

11) wspierania rodziców w organizacji ształcenia uczniów ze specjalnymi potrze ami
edu acyjnymi, w tym niepełnosprawnyc poprzez:

a) opracowanie materiałow i pomocy dyda tycznyc

(przygotowywanie i
prze azywanie rodzicom uczniów zadań z instru cj wy onania oraz materiałów
- filmiki edukacyjne nagrywane przez nauczycieli: gry, zabawy, bajki, zestawy
ćwiczeń dla dzieci, a tywne lin i do ilmów edu acyjnyc , instru tażowyc ,
opracowywanie zestawów ćwiczeń i za aw ruc owyc , przygotowywanie art
pracy, nagrywanie piosene , rymowane , ćwiczeń oraz zadań do wykonania
razem z rodzicami, a ta że udostępnianie materiałów psyc oedu acyjnyc
dotycz cyc motywowania uczniów przez rodziców do zdalnej nau i),

b) kontakt z uczniami/rodzicami o charakterze dydaktycznym (codzienne kontakty
z nauczycielami i specjalistami: kontakt telefoniczny, mailowy, wideokonferencje,

6

inne ustalone wspólnie; prowadzenie przez specjalistów dyżurów tele onicznyc
oraz mailowyc dla rodziców lu w innej, wspólnie ustalonej ormie;
prowadzenie zajęć indywidualnyc
z dziec iem z wy orzystaniem
omuni atorów internetowyc ),

c) rozmowy wspieraj ce prowadzone przez specjalistów i nauczycieli (z uczniami i
rodzicami maj ce na celu m.in.: podtrzymanie pozytywnyc relacji, radzenie
so ie z emocjami, poczuciem zagrożenia, osamotnienia, odizolowania,
organizację nau i w domu, w tym motywowanie uczniów do nau i w warun ac
zdalnyc , in ormowanie o egzaminac pró nyc , egzaminie ósmo lasisty oraz
maturalnym);

12)

ewentualnej modyfikacji sz olnego zestawu programów nauczania;

13) stawienia się w pracy w przypad u odwołania przez dyre tora polecenia pracy zdalnej;
14) w przypadku psychologa szkolnego, logopedów, terapeutów pedagogicznyc :
a)

prowadzenie porad i onsultacji, grup wsparcia zwi zanyc
przez rodziców i uczniów pro lemami;

ze zgłaszanymi

b)

organziowanie pomocy w rozwi zywaniu sytuacji ryzysowyc wyni aj cyc z
obecnego stanu epidemii;

c)

udostępnianie materiałów psyc oedu acyjnyc dotycz cyc motywowania
uczniów przez rodziców do zdalnej nau i, sposo ów radzenia so ie ze stresem
w czasie pandemii, ezpieczeństwa i igieny pracy przy omputerze, działań o
charakterze profilaktycznym, cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi
emocjami:

d) wyszu iwanie miejsc wsparcia dla rodziców i prze azywanie im in ormacji
o pomocy psychologicznej i dydaktycznej prowadzenie konsultacji
telefonicznych z psychologami i specjalistami z poradni psychologicznopedagogicznyc dotycz ce uzys ania przez ucznia nowego orzeczenia o
potrze ie ształcenia specjalnego;

15) w przypad u nauczyciela

i liote arza prowadzenie działalności o charakterze
propagators im ws azuj cym, np. strony internetowe najwię szyc
i liote w Polsce
oraz serwisów internetowyc udostępniaj cyc audio oo i, w tym z le turami sz olnymi,
a ta że udostępnianie w wersji ele tronicznej według potrze nauczycieli, rodziców i
uczniów podręczni ów, materiałów edu acyjnyc i materiałów ćwiczeniowyc oraz
innyc materiałów i liotecznyc .

§6.
Zadania nauczycieli prowadzący zajęcia z uczniami, których zajęcia w szkole zostały
zawieszone
Nauczyciele, tórzy prowadz
zawieszone s zo owi zani do:

1)

zajęcia z uczniami,

tóryc

zajęcia w sz ole zostały

prowadzenia zajęć z uczniami i na ic rzecz z wy orzystaniem ustalonyc metod i tec ni
ształcenia na odległość lu innego sposo u realizacji na terenie sz oły:
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a) w przypadku klasy, oddziału - zgodnie z planem nauczania opracowanym dla
danego oddziału, c y a że dyre tor ustali inn organizację pracy nauczyciela,

b) w przypad u poszczególnyc uczniów, np. uczniów przewle le c oryc lu
realizujacych nauczanie indywidualne na podstawie opinii lekarza
sprawuj cego opie ę zdrowotn nad uczniem – zgodnie z indywidualnym
planem zajęć le cyjnyc ;

2)

monitorowania postępów uczniów i wery i acji ic wiedzy oraz in ormowania uczniów i
rodziców o postępowac w nauce i uzys anyc ocenac ;

3)

sprawdzania o ecności uczniów na zajęciac ;

4)

dostępności w tra cie ustalonyc z dyre torem godzin na onsultacje z uczniami i
rodzicami, tóre od ywać się ęd przy użyciu środ ów omuni acji na odległość;

5)

doboru uczniom niez ędnyc źródeł i treści do realizacji zajęć, jak:
a)

prasa – internetowe wydania gazet i czasopism,

b)

radio, internetowe radio – zarówno odpowiedni i tradycyjnyc w Internecie,
jak i typowo internetowe,

c)

telewizja, internetowe telewizje – zarówno odpowiedni i tradycyjnyc
Internecie, jak i typowo internetowe,

d)

si ż a – możliwości wy orzystania zaso ów wirtualnyc

w

i liote ,

e)

film – oferowany przez telewizje internetowe,

f)

platformy medialne – o eruj ce różnorodne rodzaje usług,

g)

portale informacyjne – prze azuj ce in ormacje na temat ież cyc wydarzeń
w danej dziedzinie;

6)

arc iwizowania prac domowyc poszczególnyc uczniów i przec owywania ic do wgl d;

7)

współpracy z rodzicami i uczniami przy użyciu środ ów omuni acji na odległość;

8)

d ania o ezpieczeństwo danyc oso owyc w tra cie zajęć prowadzonyc
wy orzystaniu metod i tec ni ształcenia na odległość;

9)

ewentualnej modyfikacji sz olnego zestawu programów nauczania;

przy

10) realizować zajęcia zlecone przez dyre tora a wyni aj ce z prowadzonej przez sz ołę
działalności opie uńczo-wyc owawczej. Zajęcia te nauczyciel realizuje w ramach
o owi zuj cego go tygodniowego o owi z owego wymiaru godzin zajęć dyda tycznyc ,
wyc owawczyc
i opie uńczyc , prowadzonyc
ezpośrednio z uczniami lu
wyc owan ami al o na ic rzecz, a w przypad u godzin zajęć realizowanyc powyżej
tygodniowego o owi z owego wymiaru godzin zajęć dyda tycznyc , wyc owawczyc i
lu opie uńczyc – w ramach godzin ponadwymiarowych;

11) wspierania rodziców w organizacji

ształcenia uczniów ze specjalnymi potrze ami
edu acyjnymi, w tym niepełnosprawnyc poprzez:
a)

opracowanie materiałow i pomocy dydaktycznych (przygotowywanie i
prze azywanie rodzicom uczniów zadań z instru cj wy onania oraz

8

materiałów - filmiki edukacyjne nagrywane przez nauczycieli: gry, zabawy,
aj i, zestawy ćwiczeń dla dzieci, a tywne lin i do ilmów edu acyjnyc ,
instru tażowyc , opracowywanie zestawów ćwiczeń i za aw ruc owyc ,
przygotowywanie kart pracy, nagrywanie piosenek, rymowanek, ćwiczeń oraz
zadań do wy onania razem z rodzicami,a ta że udostępnianie materiałów
psyc oedu acyjnyc dotycz cyc motywowania uczniów przez rodziców do
zdalnej nauki),
b)

kontakt z uczniami/rodzicami o charakterze dydaktycznym (codzienne
kontakty z nauczycielami i specjalistami: kontakt telefoniczny, mailowy,
wideo on erencje, inne ustalone wspólnie; prowadzenie przez specjalistów
dyżurów tele onicznyc oraz mailowyc dla rodziców lu w innej, wspólnie
ustalonej ormie; prowadzenie zajęć indywidualnyc
z dziec iem z
wy orzystaniem omuni atorów internetowyc ),

c)

rozmowy wspieraj ce prowadzone przez specjalistów i nauczycieli (z uczniami
i rodzicami maj ce na celu m.in.: podtrzymanie pozytywnyc relacji, radzenie
so ie z emocjami, poczuciem zagrożenia, osamotnienia, odizolowania,
organizację nau i w domu, w tym motywowanie uczniów do nau i w
warun ac zdalnyc , in ormowanie o egzaminac pró nyc , egzaminie
ósmo lasisty oraz maturalnym);

12) w przypadku psychologa szkolnego, logopedów, terapeutów pedagogicznyc :
a)

prowadzenie porad i konsultacji, grup wsparcia zwi zanyc
przez rodziców i uczniów pro lemami,

ze zgłaszanymi

b)

organziowanie pomocy w rozwi zywaniu sytuacji ryzysowyc wyni aj cyc z
obecnego stanu epidemii,

c)

udostępnianie materiałów psyc oedu acyjnyc dotycz cyc motywowania
uczniów przez rodziców do zdalnej nau i, sposo ów radzenia so ie ze stresem
w czasie pandemii, ezpieczeństwa i igieny pracy przy omputerze, działań o
charakterze profilaktycznym, cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi
emocjami:,

d) wyszu iwanie miejsc wsparcia dla rodziców i prze azywanie im in ormacji
o pomocy psychologicznej i
e)

prowadzenie konsultacji telefonicznych z psychologami i specjalistami z
poradni psychologiczno-pedagogicznyc dotycz ce uzys ania przez ucznia
nowego orzeczenia o potrze ie ształcenia specjalnego.

§7.
Zadania wychowawców
Wychowawca lasy/oddziału, tórego zajęcia zostały zawieszone do realizacji w sz ole:
1)

odpowiada za omuni ację z uczniami i ic rodzicami in ormuj c o sposo ie realizacji
zajęć przewidzianyc dla lasy w danym tygodniu nau i;
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2)

oordynuje plan pracy swojej lasy na ażdy dzień ontroluj c ilość zadawanyc prac,
ormę ic wy onania i o ci żenie uczniów danego dnia; jeśli uzna, że ilość materiału i
zajęć jest zbyt dużym o ci żeniem dla uczniów, to wypracowuje z nauczycielami sposó
realizacji materiału, tóry umożliwi uczniom jego opanowanie i wy onanie;

3)

oordynuje realizację zajęć lasy ze szczególnym uwzględnieniem ilości czasu spędzanego
przez uczniów przed e ranem;

4)

analizuje zestawienia o ecności uczniów na zajęciac i w razie potrze y onta tuje się z
rodzicami ucznia/uczniem celem ustalenia przyczyny nis iej re wencji na zajęciac
prowadzonych zdalnie;

5)

informuje dyrektora o braku możliwości s onta towania się z uczniem i jego rodzicami
( ra odpowiedzi od ucznia/rodziców/ nieod ieranie wiadomości wysyłanyc na adres email ws azany przez rodziców/smsem na numer tele onu ws azany przez rodziców);

6)

realizuje treści zgodnie z planem pracy wychowawczej, dostosowanym do aktualnych
zapisów programu wyc owawczo-pro ila tycznego sz oły.

§8.
Organizacja kształcenia na odległość
1. Kształcenie na odległość realizowane jest z uwzględnieniem zasad ezpiecznego
i higienicznego korzystania przez uczniów z urz dzeń umożliwiaj cyc omuni ację
ele troniczn , możliwości psyc o izycznyc ucznia, jego wie u i etapu edu acyjnego.
2. Dzienny roz ład zajęć uczniów oraz do ór narzędzi pracy zdalnej uwzględniaj
zalecenia medyczne odnośnie czasu orzystania z urz dzeń umożliwiaj cyc pracę zdaln
( omputer, telewizor, tele on) oraz wie uczniów i etap ształcenia.
3. Wy orzystuj c narzędzia służ ce ształceniu na odległość nauczyciele uwzględniaj
westię oc rony danyc oso owyc i wizerun u użyt owni ów.
4. Zajęcia z wy orzystaniem metod i tec ni
realizowane w szczególności z wy orzystaniem:

ształcenia na odległość mog

yć

1) dziennika elektronicznego;
2)

materiałów dostępnyc na stronac internetowyc urzędu o sługuj cego ministra
właściwego do spraw oświaty i wyc owania, stronac internetowyc jednoste podległyc
temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych
Centralnej Komisji gzaminacyjnej i o ręgowyc omisji egzaminacyjnyc ;

3) materiałów prezentowanyc w programac pu licznej telewizji i radio onii;
4) innyc , niż wymienione w p t 1-3, materiałów ws azanyc przez nauczyciela, przez
podejmowanie przez ucznia aktywności o reślonyc przez nauczyciela, potwierdzaj cyc
zapoznanie się ze ws azanym materiałem i daj cyc podstawę do oceny pracy ucznia;

5) z wy orzystaniem środ ów omuni acji ele tronicznej zapewniaj cyc wymianę
in ormacji między nauczycielem, uczniem lu rodzicem (e-mail, czat);
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6)

z wy orzystaniem narzędzi do prowadzenia wideo on erencji, umożliwiaj cych
prowadzenie lekcji online,np., MICROSOFT Teams;

7) przez in ormowanie rodziców o dostępnyc materiałac i możliwyc ormac ic realizacji
przez ucznia w domu;
5. Nauczyciele s zo owi zani do prowadzenia na ież co do umentacji działań
edukacyjnych – zajęć on-line, prac i a tywności poleconyc do realizacji uczniom, prac
domowyc uczniów, ewentualnyc sprawdzianów.
6. Uczeń oraz rodzic/opie un prawny ma możliwość onsultacji z nauczycielem
poprzez:

1) dziennik elektroniczny;
2) wideokonferencje;
3) kontakt mailowy;
4) rozmowę tele oniczn , w przypad u ra u możliwości onta tu za pośrednictwem narzędzi
dostępnyc online – we wskazanych przez nauczyciela dniach i godzinach. Numer telefonu
nauczyciela, tyl o za jego zgod , udostępniany ędzie na proś ę rodzica.
7. W ramach a tywności zwi zanyc z ształceniem na odległość z wy orzystaniem
Internetu, nauczyciele zo owi zani s do prze azania uczniom i rodzicom in ormacji o
onieczności i sposo ac zac owania ezpieczeństwa w sieci.
8. Wy orzystywane plat ormy i inne narzędzia onta tu online powinny gwarantować
zapewnienie ochrony wizerunku nauczyciela i ucznia.
9. W ramac ształcenia na odległość o owi z iem nauczyciela jest przestrzeganie
praw autors ic dotycz cyc materiałów prze azywanyc uczniom do zdalnej nau i.
10. Wszelkie trudności zwi zane z realizacj ształcenia na odległość, nauczyciele
zo owi zani s do zgłaszania do dyre tora sz oły, niezwłocznie po ic wyst pieniu.

§9.
Dokumentowanie przebiegu nauczania
1. Do umentowanie prze iegu nauczania od ywa się z wy orzystaniem:

1) dziennika elektronicznego;
2) innej ele tronicznej ormy raportowania działań przez nauczycieli i innyc pracowni ów
sz oły.
2. O ecność uczniów na zajęciac jest odnotowywana w dzienni u ele tronicznym/na
ar uszu o ecności. In ormacje dotycz ce a sencji uczniów na zajęciac s prze azywane
do wychowawcy klasy za pośrednictwem dzienni a ele tronicznego.
3. Potwierdzeniem o ecności uczniac na zajęciac organizowanyc zdalnie może yć:
1) zalogowanie się w godzinac zajęć do plat ormy, na tórej prowadzone s zajęcia;
2) potwierdzenie udziału omuni atem „jestem” wysłanym przy pomocy omuni atora
te stowego na plat ormie, na tórej realizowane s zajęcia;
3) wysłanie nauczycielowi lu zaprezentowanie w tra cie zajęć wytworu uczniows iego (np.
pracy, o liczeń itp.)
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4) odnotowywanie o ecności uczniów w wideospot aniac z nauczycielem i wyc owawc ,
częstotliwość wysyłania zadań/ art pracy na podany email przez nauczyciela oraz
wysyłania wiadomości przez e-dziennik;
5) jeśli uczeń nie może rać udziału w żadnej z ww. orm pracy m.in. z powodu ra u dostępu
do komputera lub Internetu to wychowawca indywidualnie ustala z uczniem/rodzicem
sposó odnotowywania jego o ecności na zajęciac , np. poprzez systematyczne
przynoszenie i odbieranie prac do/ze sz oły, poprzez onta t tele oniczny z rodzicami
ucznia itp.
4. Wyc owawca pozostaje w onta cie z uczniami i rodzicami oraz na ież co monitoruje
realizację o owi z u sz olnego przez uczniów, sprawdzaj c ic o ecność na zajęciac
on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia onta tuj c się z
rodzicami poprzez dziennik elektroniczny/telefon/e-mail lu inny sposó ustalony z
rodzicami ucznia.
5. W przypad u trudności w realizacji zadań z ust. 3 wyc owawca niezwłocznie in ormuje o
tym fakcie Dyrektora.

§10.
Pozostałe zadania placówki realizowane w formie zdalnej
1.
W zależności od za resu zawieszenia zajęć wy rane pozostałe zadania placów i,
realizowane mog yć w ormie stacjonarnej lu zdalnej.
2.
Nauczyciele prowadz cy zajęcia z za resu ształcenia specjalnego, pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, indywidulanego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego
nauczania oraz zajęcia rewalidacyjno-wyc owawcze o owi zani s dostosować za res i ormy
realizacji zgodnie z § 5, 6 oraz 8.
3.
W przypad u o jęcia nauczaniem zdalnym ucznia o jętego pomoc psyc ologicznopedagogiczn wyc owawca lasy oordynuje za res dostosowania orm udzielanej pomocy oraz
po ustaniu zdalnego nauczania, nie rzadziej jedna niż do ońca ażdego okresu, informuje
Dyrektora o zastosowanych dostosowaniach zgodnie z zał czni iemnr 3 do niniejszego
Regulaminu.

§11.
Program wychowaczo-profilaktyczny
1. Nauczyciele realizuj cy pracę zdalnie w miarę możliwości prowadz działania
zaplanowane w oddziałowym oraz szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym tj. w
formie (wideokonferencji, prezentacji, e-lekcji).
2. W przypad u zmiany ormy realizacji wy ranyc działań zaplanowanyc w
oddziałowym oraz sz olnym programie wyc owawczo-profilaktycznym nauczyciel o owi zany
jest udo umentować to oraz poin ormować Dyre tora.
3. Dyre tor, w porozumieniu z rad pedagogiczn i rad rodziców, może zmody i ować
program szkolny wychowawczo-pro ila tyczny, dostosowuj c go do a tualnyc możliwości jego
realizacji.
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§12.
Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów
1.

Na zajęciac prowadzonyc zdalnie sprawdzanie osi gnięć uczniów o ejmuje:

1) analizę ic wytworów, prac i przesłanyc nauczycielowi różnorodnyc materiałów,
przesłanie pli ów z te stami wypracowań, rozwi zaniami zadań, nagranymi
wypowiedziami, prezentacjami;
2) a tywność uczniów: wypowiedź ucznia na orum, udział w dys usjac on-line, rozwi zanie
różnorodnyc orm quizów i testów;
3) wy onywanie ćwiczeń na żywo, przesłane nagrania z wy onywania ćwiczeń.
2. Sposo y sprawdzenia osiagnięć uczniów dostosowuje się do możliwej w sz ole
organizacji pracy z uwzględnieniem zdiagnozowanyc warun ów tec niczno – informatycznych
w domu ucznia.
3. Ocenianie w kwestii skali ocen oraz sposobu ich uzasadniania od ywa się zgodne z
zapisami Statutu sz oły.
4. Na ocenę osi gnięć ucznia nie mog mieć wpływu czynni i zwi zane z ograniczonym
dostępem do sprzętu omputerowego i Internetu. Jeśli wyst pi ograniczony dostęp do sprzętu
komputerowego i do Internetu, nauczyciel umożliwia wy onanie tyc zadań w alternatywny
sposó (sms, mms, wersja papierowa).
5.

Na ocenę pracy ucznia w o resie nau i zdalnej s łada się:

1)

poprawność wy onanej pracy (zrozumienie tematu, znajomość opisywanyc zagadnień,
konstru cja pracy, języ );

2)

systematyczność w onta cie z nauczycielami (w tym dotycz ca przesyłania prac);

3)

a tywność podczas zajęć.

6. Komuni owanie się przez Internet może prze iegać w dwóc
try ac :
synchronicznym – komunikowanie w czasie rzeczywistym (on-line) oraz z przesunięciem w
czasie, czyli trybie asynchronicznym.
7. Uczniowie maj o owi ze codziennego logowania się do dzienni a ele tronicznego,
odczytywania wiadomości, zapoznawania się z zadaniami do wy onania. Jeżeli uczeń/rodzic nie
ma ta iej możliwości powinien poin ormować o tym wyc owawcę oddziału.
8. Polecenia pracy, materiały oraz zadania do wy onania
nauczycieli na ież co poprzez:

1)

poprzez dziennik elektroniczny, ;

2)

sz oln stronę internetow w za ładce

3)

platformy edukacyjne np. -Teams;

ęd

przesyłane przez

ateriały dla uczniów

9. Uczniowie na polecenie/proś ę nauczyciela wysyłaj wy onan pracę: poprzez
dzienni ele troniczny, poczt ele troniczn na podany przez nauczyciela adres e-mail, w inny
sposó ws azany przez nauczyciela.
10. Ocenianiu podlegaj prace uczniów i a tywność na zajęciac .
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11. Jeżeli uczeń nie przesłał zadanej pracy w terminie, przed ocenieniem ucznia,
nauczyciel jest zo owi zany do onta tu z wyc owawc w celu ustalenia przyczyny
niewywi zania się ucznia z o owi z u. Ocenę niedostateczn za niewykonanie zadania
nauczyciel może wystawić tyl o wtedy, iedy uczeń nie wysłał pracy z powodów
nieusprawiedliwionych.
12. Ocenie podlegać ęd (z uwzględnieniem specy i i przedmiotu):

1)

karty pracy;

2)

wypracowania lu dłuższe wypowiedzi pisemne;

3)

projekty;

4)

quizy online;

5)

zeszyt online;

6)

wypowiedzi i a tywność podczas zdalnyc le cji;

7)

prace plastyczne;

8)

prezentacje;

9)

zadania dodatkowe - nieo owi z owe;

10) inicjatywa uczniów w za resie a tywności ruc owej;
13. Przy ustalaniu oceny zachowania w okresie nauki zdalnej uwzględnia się:
systematyczność i sumienność wywi zywania się z o owi z u sz olnego, uczciwość w
wy onywaniu zadań o owi z owyc i dodat owyc , ultura w sposo ie omuni owania się
online oraz a tywność na zajęciac .
14. In ormowanie uczniów lu rodziców o postępac ucznia w nauce, a ta że uzys anyc
przez niego ocenac od ywa się poprzez: dzienni ele troniczny, pocztę ele troniczn na
podany przez rodzica adres e-mail
15. Klasy i owanie i promowanie uczniów od ywa się na zasadach opisanych w Statucie
Sz oły.
16. Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu uwzględnia się:

1)

oceny ież ce uzys ane w czasie edu acji stacjonarnej;

2)

oceny ież ce uzys ane przy zdalnym nauczaniu.

1)

2)
3)

17. Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania w okresie nauki zdalnej uwzględnia się:
systematyczność i sumienność wywi zywania się z o owi z u sz olnego w o resie
czasowego ograniczenia un cjonowania placówe oświatowyc , przy czym poprzez
potwierdzenie spełnienia o owi z u sz olnego rozumie się w tym przypadku logowanie
się na ontac ws azanyc przez nauczyciela lu dyre tora oraz wymianę z nauczycielem
in ormacji dotycz cyc sposo u wy onywania zadań zleconyc przez nauczyciela;
samodzielność w wy onywaniu zadań zleconyc przez nauczyciela, w szczególności nie
jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia;
a tywność na zajęciac realizowanyc z wy orzystaniem metod i tec ni ształcenia na
odległość.
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§13.
Egzamin klasyfikacyjny w okresie całkowitego zawieszenia zajęć w szkole
1. gzamin lasy i acyjny przeprowadza się na wniose rodzica/ opie una prawnego lu
ucznia pełnoletniego. Wniose powinien yć przesłany przez e-dzienni ewentualnie drog emailow na adres sz oły: kamionkasp@wp.pl, , a w przypad u ra u ta iej możliwości
przesłany poczt lu przyniesiony do sz oły w wersji papierowej.
2. Dyrektor przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego/ poczty elektronicznej
uzgadnia z rodzicami/ opie unami prawnymi ucznia lu uczniem pełnoletnim datę i godzinę
egzaminu lasy i acyjnego. Tymi samymi anałami potwierdza a t przyjęcia terminu przez
nich.
3. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z za resu o owi zuj cej
podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lu przez dziennik
elektroniczny rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi.
4. gzamin lasy i acyjny ma ormę pisemn i ustn przy użyciu narzędzi ele tronicznyc
wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia.
5. W sytuacji ra u możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia
uczeń in ormuje o tym dyre tora sz oły, przesyłaj c s an zaświadczenia le ars iego lu
oświadczenie rodzica pod ws azany adres mailowy sz oły.
6. Z egzaminu lasy i acyjnego przewodnicz cy omisji sporz dza proto ół, dru uje i
doł cza do ar usza ocen ucznia. Ustalon przez omisję ocenę uzasadnia się w proto ole, tóry
doł cza się do ar usza ocen ucznia.

§14.
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w okresie całkowitego zawieszenia zajęć w szkole

1. W sytuacji uwag rodziców/ opie unów prawnyc lu ucznia, co do zgodności z
prawem i procedur wystawiania oceny lasy i acyjnej z przedmiotu lu oceny lasy i acyjnej
zachowania rodzic/ opiekun prawny lub uczeń na prawo zgłosić swoje zastrzeżenia w ormie
ele tronicznej lu papierowej w ci gu pięciu dni od otrzymania oceny.
2. Dyre tor wery i uje, czy ocena została wystawiona zgodnie z o owi zuj cymi
przepisami, w przypad u uc y ień, powołuje omisję do przeprowadzenia egzaminu drog
ele troniczn , y ustalić właściw ocenę z przedmiotu.
3. gzamin sprawdzaj cy ma ormę pisemn , o ile to możliwe
narzędzi ele tronicznyc ws azanyc przez dyre tora.

i ustn przy użyciu

4. W sytuacji ra u możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia
uczeń in ormuje o tym dyre tora sz oły, przesyłaj c s an zaświadczenia le ars iego lu
oświadczenie rodzica pod ws azany adres mailowy sz oły.
5. Z egzaminu sprawdzaj cego przewodnicz cy omisji sporz dza proto ół, dru uje i
doł cza do ar usza ocen ucznia. Jeśli to możliwe dru uje się pracę ucznia, tóra ta że zostaje
doł czona do proto ołu.
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6. W sytuacji zgłoszenia uwag dotycz cyc oceny zac owania dyre tor powołuje omisję,
tóra poprzez głosowanie, na podstawie dostępnyc in ormacji ustala ostateczn ocenę
zac owania. Spot anie omisji od ywa się on-line.

§15.
Egzamin poprawkowy w okresie całkowitego zawieszenia zajęć w szkole

1. Dyrektor poprzez dzienni ele troniczny/pocztę ele troniczn uzgadnia datę i godzinę
egzaminu poprawkowego. Tymi samymi anałami potwierdza a t przyjęcia terminu przez
rodziców/ opie una prawnego ucznia.
2. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z za resu o owi zuj cej
podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lu przez e-dziennik
rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi.
3. gzamin popraw owy ma ormę pisemn (o ile to możliwe) i ustn przy użyciu
narzędzi ele tronicznyc ws azanyc przez nauczyciela i używanyc dotyc czas przez ucznia (
Google Meet, skype itd.).
4. W przypadku uczniów nie posiadaj cyc wymaganego sprzętu lu dostępu do sieci, w
sytuacjac wyj t owyc egzamin może od yć się na terenie sz oły, po wcześniejszym ustaleniu
środ ów ezpieczeństwa i z zac owaniem zasad BHP.
5. W sytuacji ra u możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia
uczeń in ormuje o tym dyre tora sz oły, przesyłaj c s an zaświadczenia le ars iego lu
oświadczenie rodzica pod ws azany adres mailowy sz oły.
6. Z egzaminu popraw owego przewodnicz cy omisji sporz dza proto ół, dru uje go i
doł cza do ar usza ocen ucznia. Jeśli to możliwe dru uje się pracę ucznia, tóra ta że zostaje
doł czona do proto ołu.
7. W przypad u ze rań od ywaj cyc się z użyciem środ ów omuni acji na odległość
przewodnicz cy rady pedagogicznej in ormuje człon ów rady pedagogicznej o porz d u
zebrania poprzez dziennik elektroniczny/e-mail.

§16.
Rada pedagogiczna
1. W przypad u całościowego zawieszenia zajęć w sz ole i wyni aj cego z tego
ograniczenia w jej un cjonowaniu, ze rania rady pedagogicznej od ywaj się przy użyciu
środ ów omuni acji na odległość zgodnie z Regulaminem rady pedagogicznej w Zespole Szkól w
Kamionce.
2. W przypad u częściowego zawieszenia zajęć w sz ole, nauczyciele wy onuj cy pracę
zdaln , mog uczestniczyć w ze ranic rady pedagogicznej przy użyciu środ ów omuni acji na
odległość i głosować w try ie o iegowym.
3. Przewodnicz cy rady pedagogicznej zo owi zany jest umożliwić uczestnictwo
człon om rady pedagogicznej pracuj cym zdalnie, w ze ranic rady pedagogicznej i głosowanie
w trybie obiegowym.
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4. Człon owie rady pedagogicznej uczestnic cy w ze raniu przy pomocy środ ów
omuni acji na odległość zo owi zani s do zapewnienia warun ów, tóre zapewni pełn
pou ność omawianyc na ze raniu treści.
5. W przypad u ze rań od ywaj cyc się z użyciem środ ów omuni acji na odległość
przewodnicz cy rady pedagogicznej in ormuje człon ów rady pedagogicznej o porz d u
zebrania poprzez dziennik elektroniczny/e-mail.

§17.
Zespoły nauczycielskie (przedmiotowe) i zasady ich pracy
1. Zespoły nauczyciels ie powołane przez dyre tora sz oły pracuj w niezmienionym
s ładzie.
2. Prac zespołu
ieruje powołany przez dyre tora przewodnicz cy zespołu
uwzględniaj c ustalon przez dyre tora organizację wyni ajac z czasowego ograniczenia
un cjonowania sz ół.
3. Człon owie zespołu, tórzy wy onuj swoj pracę zdalnie, onta tuj się z
pozostałymi człon ami zespołu przy pomocy środ ów omuni acji na odległość. Za organizację
omuni acji zespołu odpowiada przewodnicz cy zespołu.
4.

W sz ole un cjonuje zespół ds. nau i zdalnej.

5.

Nauczyciele współpracuj w zespołac przedmiotowyc : ustalaj treści ształcenia,
tóre ęd realizowane w poszczególnyc
lasac , i re omendowany sposó ic realizacji
(narzędzia, metody i ormy). W razie potrze y nauczyciele re omenduj dyre torowi sz oły
onieczność mody i acji sz olnego zestawu programów nauczania.
6. W za resie metody i nauczania z wy orzystaniem metod i tec ni ształcenia na
odległość nauczyciele s ze so
w stałym onta cie przy użyciu środ ów omuni acji na
odległość, dziel się doświadczeniami, spostrzeżeniami, współpracuj przy tworzeniu
materiałów edu acyjnyc do pracy zdalnej, dziel się nimi, wspólnie pracuj nad zadaniami
domowymi dla uczniów.

§18.
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora
1.
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyre tora sz oły od ywać się
ędzie zgodnie z przyjętym planem nadzoru na dany rok szkolny.
2.
W o resie czasowego ograniczenia un cjonowania sz oły nadzorowi podlega w
szczególności organizacja zajęć realizowanyc z wy orzystaniem metod i tec ni ształcenia na
odległość lu innego sposo u realizacji tyc zajęć oraz stopień o ci żenia uczniów realizacj
zleconyc zadań.
3.
Obserwacje dyrektor prowadzi zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz –
jeżeli wynika to z potrzeb – ta że w try ie doraźnym. O serwowanie przez dyre tora zajęć
prowadzonych on-line ęd o ejmowały m.in. wery i owanie materiałów udostępnianyc
uczniom do nau i, o serwowanie działań nauczyciela, w szczególności dotycz cyc :
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komunikowania uczniom celu/celów zajęć, ws azywania wymaganyc zadań i a tywności,
wspierania uczniów w ic realizacji, dawania ws azówe , u ierun owywania, oceniania, ilości
zadawanych prac domowych.

§19.
Współpraca z rodzicami
1.

Dyre tor sz oły stale oordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.

2. Nauczyciel zo owi zany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanyc
przez dyrektora oraz rodziców poprzez dziennik elektroniczny oraz służ ow pocztę
ele troniczn i w razie potrze y ezzwłocznego udzielania odpowiedzi.
3. Rodzic współpracuje z nauczycielem w za resie prze azywania zadawanyc przez
nauczyciela prac do wykonania przez ucznia - jeżeli uczeń/rodzic nie prze aże wy onanej pracy
w ustalonym przez nauczyciela terminie, otrzymuje przypomnienie o onieczności wywi zania
się z o owi z ów.
4. Sz oła prowadzi działania w celu aktywizowania rodziców i uzys ania wsparcia w
realizowaniu zadań sz oły realizowane jest poprzez:
1) zapewnienie ażdemu rodzicowi możliwości onsultacji z nauczycielem prowadz cym
zajęcia oraz prze azanie im in ormacji o ic ormie i terminac ;
2) poin ormowanie o dostępnyc materiałac i możliwyc
lub ucznia w domu;
3) wymianę in ormacji na temat dziec a lu
środ ów omuni acji na odległość.

ormac ic realizacji przez dziec o

ucznia z nauczycielami z wy orzystaniem

§20.
Samorząd uczniowski i Rada Rodziców
1. W okresie całościowego zawieszenia zajęć w sz ole funkcjonowania szkoły
działalność organów społecznyc sz oły opiera się na zasadac organziacji pracy sz oły tj. pracy
zdalnej.
2. Rada rodziców, samorz d uczniows i podejmuje swoje czynności przy użyciu
środ ów omuni acji na odległość

§21.
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna tylko w okresie całościowego czasowego zawieszenia zajęć nie
prowadzi działalności na terenie sz oły.
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§22.
Ochrona danych osobowych
1. Pracowni sz oły podczas wy onywania pracy zdalnej zo owi zany jest przestrzegać
wszyst ic zasad zwi zanyc z oc ron danyc oso owyc o reslonyc w Regulaminie
ochrony danych osobowych Zespołu Szkół w Kamionce.
2. Pracowni sz oły jest zo owi zany do za ezpieczenia urz dzeń przed dostępem osó
trzecic w tra cie pracy ja i po jej za ończeniu.
3. Jeżeli powierzone zostan do umenty papierowe, pracowni ma o owi ze wydzielenia
odrę nego miejsca do ic przec owania, ta a y do umenty nie uległy uszkodzeniu,
zgu ieniu dź zniszczeniu.
4. Pracowni sz oły zo owi zany jest do zgłaszania wszel ic niepo oj cyc przypad ów
maj cyc wpływ na poziom oc rony danyc do pracodawcy niezwłocznie w sposó u
niego przyjęty.

§23.
BHP
1. Pracowni sz oły wy onuj cy pracę zdaln organizuje swoje stanowisko pracy zgodnie z
ogólnymi zasadami wyni aj cymi z przepisów p. W razie w tpliwości w tym za resie
pracowni powinien s onta tować się z oso odpowiadaj c za sprawy p w sz ole.
2. W razie wypadku przy wykonywaniu pracy zdalnej pracowni jest zo owi zany
niezwłocznie poin ormować o tym tele onicznie oso ę odpowiedzialn za p w sz ole
oraz dyre tora sz oły.
3. Pracowni sz oły powinien współdziałać z powołanym zespołem powypad owym w celu
ustalenia przyczyn i okoliczności wypad u przy pracy, a jeśli to niez ędne, umożliwić
człon om zespołu oględziny miejsca wypad u.

Załaczni i:
1. Polecenie pracy zdalnej
2. Sprawozdanie z realizacji godzin pracy nauczyciela
3. Arkusz dostosowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zwi z u z organizacj
nau i na odległość

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej w Zespole Szkół
w Kamionce

___________________
(pieczęć placów i)

______________________
(miejscowość, data)
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_____________________________________
(imię i nazwis o pracowni a)

___________________________
(stanowisko)

POLECENIE PRACY ZDALNEJ
Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z marca
r. o szczególnyc rozwi zaniac zwi zanyc z
zapo ieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innyc c oró za aźnyc oraz
wywołanyc nimi sytuacji ryzysowyc (Dz. U z
r., poz. 374 ze zm.) polecam Pani/Panu
_________________ (imię i nazwisko) świadczenie pracy poza miejscem jej stałego wy onywania, tj.
w ormie pracy zdalnej na czas zagrożenia wywołanego COVID-19 od ______ do __________*.
Jednocześnie proszę o stosowanie się do zapisów Regulaminu organizacji pracy zdalnej szkoły w
okresie jej zawieszenia w Zespole Szkół w Kamionce
.

______________________________________
(data i podpis dyre tora sz oły)
Pracodawca moze s rocic i wydłuzyc o res swiadczenia pracy na czas oznaczony, uzasadniony
przeciwdziałaniem COVID-19. Pracodawca moze w azdym czasie co n c polecenie
wykonywania pracy zdalnej
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Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej w Zespole Szkół
w Kamionce

Arkusz dostosowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku
z organizacją nauki na odległość
Imię i nazwisko ucznia: ____________________________________________
Oddział/klasa/grupa: _____________________________________________
Imię i nazwisko wychowawcy: ______________________________________

1. Dostosowanie zaplanowanych form i metod pracy w trakcie zajęć edukacyjnych

Przedmiot/zajęcia ______________________
Prowadzący: ___________________________
Zaplanowane formy i metody

Dostosowane formy i metody

Przedmiot/zajęcia ______________________
Prowadzący: ___________________________
Zaplanowane formy i metody

Dostosowane formy i metody

Przedmiot/zajęcia ______________________
Prowadzący: ___________________________
Zaplanowane formy i metody

Dostosowane formy i metody

Przedmiot/zajęcia ______________________
Prowadzący: ___________________________
Zaplanowane formy i metody

Dostosowane formy i metody

Przedmiot/zajęcia ______________________
Prowadzący: ___________________________
Zaplanowane formy i metody

Dostosowane formy i metody
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2. Dostosowanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej (wynikających z zapisów
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach § 6 ust.1-4)

ZINDYWIDUAIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA
Prowadzący:___________________________
Dostosowanie w zakresie:





formy zajęć
czasu trwania
miejsca organizacji
realizowanych działań

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA
Prowadzący:___________________________

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE
Prowadzący:___________________________

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
Prowadzący:___________________________

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE
Prowadzący:___________________________

INNE O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM np. terapia pedagogiczna, arteterapia,
itd.
Prowadzący:___________________________
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ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE
Prowadzący:___________________________

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ
Prowadzący:___________________________

PORADY I KONSULTACJE
Prowadzący:___________________________

WARSZTATY
Prowadzący:___________________________

KLASY TERAPEUTYCZNE
Prowadzący:___________________________
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3. Dostosowanie organizacji, form i metod pracy w trakcie zajęć specjalistycznych - ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania ucznia (rozporządzenie MEN z dnia 9
sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym § 6 ust. 1 pkt 2)

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
Prowadzący: …………………………………
Dostosowanie w zakresie:





formy zajęć
czasu trwania
miejsca organizacji
realizowanych działań

ZAJĘCIA RESOCJALZACYJNE
Prowadzący:___________________________

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE
Prowadzący:___________________________

4. Dostosowanie

zakresu i metod współpracy z rodzicami ucznia na czas obowiązywania
nauki na odległość
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Działania wspierające rodziców ucznia
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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6. Działania

podjęte we współpracy z instytucjami zewnętrznymi:
ZAKRES WSPÓŁPRACY

INSTYTUCJA
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Fundacja……

7. Rodzaj i





sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia

wypożyczono sprzęt komputerowy
wypożyczono sprzęt specjalistyczny
zrezygnowano z niektórych ćwiczeń fizycznych
itd.

Podpis Wychowawcy

Data

____________________

________________________

Uwagi do wypełniającego:
1. Za wypełnienie niniejszego dokumentu odpowiedzialny powinien być wychowawca, który w
ramach swoich zadań jako koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów
swojego oddziału, zebrać powinien informacje o dostosowaniach od innych nauczycieli uczących
dziecko. Podobnie jak się to w przypadku koordynowania pomocy pp w formie klasycznej.
2. W niniejszym dokumencie wypełnić należy tylko te pola, które dotyczą danego ucznia. W miarę
możliwości, proszę usunąć (wersja elektroniczna) lub nie wypełniać (wersja papierowa) części
niedotyczących ucznia.
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MATERIAŁ DODATKOWY

SPOSOBY NAUKI NA ODLEGŁOŚĆ I ZASOBY DOSTĘPNE W SIECI

A.

Rekomendacje MEN

Kanały komunikacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

E-mail
E-dziennik
Chmura – Google Drive, Dropbox, One Drive Microsoft
Narzędziawideo - YouTube, Skype, Microsoft Teams czy Google Hangouts Meet
Czat – Messenger, WhatsApp
Platformaedukacyjna - Office 365, Microsoft Teams

Portale edukacyjne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

www.epodreczniki.pl
www.cke.gov.pl
www.ore.edu.pl
www.gov.pl/zdalnelekcje
www.scholaris.pl
www.lektury.gov.pl
www.kopernik.org.pl
www.przystanekhistoria.pl
www.etwinning.pl
www.ninateka.pl.edu
www.muzykotekaszkolna.pl
www.polona.pl
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Zasoby edukacyjne do nauki języków obcych:


tzw. a stra ty le cji w języ u
angiels im do 1 przedmiotów tj.:
języ a pols iego, istorii, wiedzy o
społeczeństwie, iologii, przyrody,
geografii, chemii, fizyki, matematyki i
informatyki



e-zaso y z za resu języ a o cego
ukierunkowanego zawodowo
przypisane do ranż ształcenia



materiały do nauczania języ a
angielskiego i niemieckiego w szkole
podstawowej i sz ołac
ponadpodstawowych



Języki obce – Dla uczniów

www.ore.edu.pl



Przydatne linki – Języki obce

www.cke.gov.pl

 materiały do egzaminów z języ ów
o cyc nowożytnyc

etwinning.pl/zdalna-edukacja-zetwinning/



materiały do nau i j. angiels iego



materiały i narzędzia do języ ów
o cyc nowożytnyc udostępnione
przez wydawców edu acyjnyc
zrzeszonyc w Pols iej Iz ie Ksi ż i

www.epodreczniki.pl

www.gov.pl/web/zdalnelekcje

www.pik.org.pl/komunikaty/797/razemdla-zdalnej-edukacji

Pozostałe źródła edukacyjne
Telewizja Polska
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pasmo edukacyjne w TVP dla dzieci w
wie u przedsz olnym i najmłodszyc
uczniów sz ół podstawowyc (specjalne
pasmo przeznaczone dla tej grupy
wie owej dzieci ędzie emitowane od
poniedział u do pi t u w godzinac 8:3 10:00)

Polskie Radio

IPN – portale edukacyjne (Przystanek
historia)



vod.tvp.pl (link: eszkola.tvp.pl), wirtualny,
bezpłatny anał TVP dla dzieci i młodzieży
dostępny w godzinac 9. -13.00 w sekcji
na żywo



pasma edu acyjne dla dzieci i młodzieży
na stronach TVP, TVP ABC oraz TVP



Polskie Radio Dzieciom t- od 7.00
prezentowane jest pasmo dla dzieci, a od
1. dla dorosłyc



w ramówce stacji znajduj się audycje
edukacyjne, naukowe i rozrywkowe
rozwijaj ce wyo raźnię i uduj ce
reatywność dzieci. Pasmo wieczorne,
ierowane do osó dorosłyc , to
kompendium wiedzy w zakresie
wychowania, rozwoju, kultury i sztuki



il aset ezpłatnyc arty ułów
popularnonau owyc poświęconyc
istorii Pols i XX wie u, a ta że materiały
multimedialne


zasoby do edukacji
wczesnoszkolnej i
języ a pols iego



ćwiczenie ortogra ii



materiały i
un cjonalności do
interaktywnych lekcji



ezpłatne le cje
matemtyki



ezpłatne le cja
matemtyki



zasoby do chemii,
biologii i fizyki



lekcje chemii – filmy
pana belfra –
nauczyciela z
internetów

www.zamiastkserowki.edu.pl

dyktanda.online

www.dzwonek.pl

pistacja.tv

www.matmagwiazdy.pl

adamedsmartup.pl/baza-wiedzy/

https://www.youtube.com/channel/UCfYPjDbhT01HYw
vCIC29tVg
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zadania interaktywne –
do samodzielnego
stworzenia. quizy
o gry memory
o
rzyżów i
o puzzle
o wy reślan i



tworzenie i
udostępnianie uczniom
interaktywnych
materiałów



wirtualna tablica
korkowa



możliwość stworzenia
własnego loga



lekcje wychowawcze
( ezpieczeństwo,
ezpieczeństwo w sieci,
toleracnja)
le cje wprowadzaj ce
uczniów w świat prawa

platforma LearningApps
learningapps.org

www.genial.ly/

padlet.com
www.pearltrees.com
wakelet.com/
www.blogger.com

https://ecrkbialystok.com.pl/e-lekcje
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Wskazówki dotyczące organizacji pracy z uczniami ze SPE

Organizacja kształcenia specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie,
zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Organizacja kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Proponowane rozwiązania

Obszar tematyczny
Planowanie pracy –
w tym opracowanie i modyfikowania indywidualnych
programów
edukacyjno-terapeutycznych
oraz
dokonywanie wielospecjalistycznych ocen poziomu
funkcjonowania ucznia we współpracy z rodzicami albo
pełnoletnim uczniem oraz w zależności od potrzeb we
współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną…
Dydaktyka –
w tym plan zajęć, materiały dydaktyczne, konsultacje …
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Odpowiedzialni

Uaktualnienie
procedur
uwzględniających
zdalną Zespół/koordynator
współpracę pomiędzy nauczycielami i specjalistami (np. wyznaczony przez
psycholog, pedagog szkolny, logopeda) oraz sposób dyrektora
dokumentowania
i
oceniania
–
dzienniki
zajęć
specjalistycznych, z zakresu pomocy psychologiczno –
pedagogicznej, teczka dziecka/ucznia
Zajęcia z uczniem prowadzone na odległość odbywają się
zgodnie z planem opracowanym do realizacji w trybie
stacjonarnym i/lub w czasie dostosowanym do potrzeb i
możliwości dziecka i rodziny.
Formy realizacji określone w regulaminie, uwzględniające
możliwości dziecka/ucznia.
Materiały edukacyjne są przekazywane poprzez: pocztę
elektroniczną, pocztę tradycyjną, udostępnione pakiety
edukacyjne do odbioru w szkole, w szczególnych
przypadkach dowożenie materiałów edukacyjnych do
domów uczniów.
Zapewnienie rodzicom konsultacji z nauczycielami i
specjalistami, którzy prowadzili w danym dniu zajęcia ujęte
w planie - nauczyciele i specjaliści pozostają do dyspozycji

rodziców
i uczniów
harmonogramu.

wg

ustalonego

z

rodzicami

Zdalne zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze SPE
realizowane poprzez:
- korzystanie z różnorodnych portali edukacyjnych, dzięki
którym uczeń stymuluje rozwój i koryguje zaburzone
procesy poznawcze (m.in. zdobywcywiedzy.pl, mTalent.pl,
Dyktanda.net, SzaloneLiczny.pl), przesyłanie materiałów w
formie kart pracy, zagadek, łamigłówek, testów oraz linków
do ciekawych filmików czy gier,
- wysyłanie materiałów wyrazowych do ćwiczenia wraz z
kartami pracy do każdego tematu oraz linków do
bezpłatnych gier logopedycznych utrwalających wymowę
wywołanych głosek (wykorzystanie w tym celu portali
logopedycznych: www.mimowa.pl,
www.printoteka.pl,
www.logopediapraktyczna,pl,
www.logopedia.pl,
www.superkid.pl,
www.logolandia.pl,
www.terapialogopedyczna.raabe,
www.logotorpeda.pl),
- prowadzenie zajęć on-line.
Współpraca między nauczycielami

Utworzenie zamkniętej grupy edukacyjnej (np. z
wykorzystaniem
ustalonego
w
szkole
narzędzia/komunikatora), w której nauczyciele będą
wymieniać się materiałami do pracy oraz linkami do
ciekawych, interaktywnych zadań, filmów, wirtualnych
spacerów.
 dziennik pracy specjalisty - pedagog, psycholog,
logopeda,
doradca
zawodowy,
terapeuta
pedagogiczny lub inny specjalista zatrudniony w

Dokumentowanie
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szkole prowadzi dziennik realizowanych przez siebie
czynności – mają się w nim znaleźć: tygodniowy
plan zajęć i czynności przeprowadzonych w
poszczególnych dniach, w tym informacje o
kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi
współdziała przy wykonywaniu zadań, imiona i
nazwiska
dzieci,
uczniów,
słuchaczy
lub
wychowanków, objętych różnymi formami pomocy, w
szczególności
pomocą
psychologicznopedagogiczną,
dziennik innych zajęć niż zajęcia wpisywane
odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola,
dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy,
jeżeli
jest
to
uzasadnione
koniecznością
dokumentowania przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz zajęć rozwijających zainteresowania i
uzdolnienia – w przypadku zajęć z zakresu
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
do
dziennika tych zajęć wpisuje się: nazwiska i
imiona uczniów, oddział, do którego uczęszczają,
adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich
telefonów, jeżeli je posiadają, indywidualny program
pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych
program pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty
i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć,
ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z
uczniem, odnotowanie obecności uczniów na
zajęciach, potwierdzenie podpisem przeprowadzenia
zajęć,
indywidualna teczka - dla każdegoucznia objętego
pomocą psychologiczno-pedagogiczną zawierającą
dokumentację badań i czynności uzupełniających
prowadzonych w szczególności przez pedagoga,

psychologa, logopedę, doradcę zawodowego,
terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego
specjalistę – mogą w niej znajdować się m.in.
wyniki testów kompetencji, sprawdzianów, zapisy
zawierające informacje o wynikach w nauce
zamieszczone w dziennikach lekcyjnych i zajęć
pozalekcyjnych, frekwencji ucznia, preferowanych
zainteresowaniach, uzdolnieniach, incydentalnych
wydarzeniach z udziałem ucznia, kontaktach
nauczycieli z rodzicami, a także analiza wytworów
uczniowskich, czyli spostrzeżenia poczynione na
podstawie, np. rysunków, prac przestrzennych,
pisma, testu niedokończonych zdań, tekstów
tworzonych swobodnie,
Organizacja zajęć rewalidacyjnych
Realizowanie zajęć zgodnie z planem z wykorzystaniem
platform i aplikacji edukacyjnych z wykorzystaniem pomocy
dydaktycznych
dostępnych
w
zasobach
Internetu
(prezentacje multimedialne, karty pracy, gry edukacyjne,
bajki, muzyka relaksacyjna, filmy/instruktaże do zajęć), a
także przygotowanych przez nauczycieli i specjalistów
zatrudnionych w szkole. Prowadzenie zajęć on-line przy
współudziale i zaangażowaniu rodziców/opiekunów –
wideorozmowy.
Tworzenie i przesyłanie prezentacji multimedialnych o
tematyce
związanej
z emocjami
oraz
właściwymi
zachowaniami społecznymi
w celu utrwalania
i
przenoszenia wiedzy z zakresu kompetencji emocjonalnospołecznych nabytej w szkole na środowisko domowe, a
także
dotyczących
czynności
samoobsługowych,
porządkowych, mających na celu zachęcenie uczniów do
czynnego udziału w domowych aktywnościach.

Dydaktyka
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Przekazywanie informacji profilaktycznych dla uczniów i
rodziców, dotyczących poznania i zrozumienia sytuacji
zawieszenia zajęć szkolnych, objawów wirusa, prewencji i
zachowania zasad higieny (historyjki społeczne, krótkie
teksty, wizualizacje z użyciem symboli PCS, piktogramów,
zdjęć – w zależności od możliwości poznawczych uczniów).
Współpraca z rodzicami

Udostępnienie
rodzicom/opiekunom
odpowiednich
materiałów (pomocy dydaktycznych, sprzętu) do realizacji
ćwiczeń/zadań w domu wraz ze szczegółowymi opisami
sposobu ich wykonania
Poinformowanie rodziców o udostępnieniu uczniowi bazy
zawierającej
materiały
i
pomoce
terapeutyczne
dostosowane do możliwości oraz potrzeb indywidualnych
uczniów (na platformie, na stronie internetowej szkoły, za
pomocą e-dziennika lub na nośnikach – zgodnie z
przyjętymi w szkole ustaleniami).

Kontrolowanie przebiegu zajęć przez nauczycieli i
specjalistów

Prowadzenie monitoringu, np. przez uzyskiwanie informacji
zwrotnych od rodziców/opiekunów w formie pisemnej (email, sms) lub ustnej (nauczyciel sporządza notatkę z
rozmowy), a także inną dokumentację (zdjęcia, filmiki,
wytwory pracy uczniów).

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Prowadzenie zajęć na odległość przy udziale rodziców:
przesyłanie plików dźwiękowych i zestawów ćwiczeń, filmów
instruktażowych, szablonów do wycinania i tworzenia
konstrukcji papierowych, karty zadań.
Bezpośredni kontakt z nauczycielem i specjalistą (w domu),
przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Dydaktyka
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Konsultacje z nauczycielami i specjalistami

Zorganizowanie
dyżurów
telefonicznych
i
on-line
umożliwiających kontakt z nauczycielem i specjalistą –
konsultacje, odpowiedzi na pytania, spotkania on-line.

Pozyskiwanie informacji przez rodziców

Wykorzystanie strony internetowej szkoły – publikacja
zadań i wyjaśnień zarówno dla rodziców, jak i uczestników
zajęć.

Zapewnienie i realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Realizacja przyjętych form pomocy pp

Prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem/uczniem z
wykorzystaniem komunikatorów internetowych.
Porady, konsultacje, stały kontakt uczniów i rodziców z
pedagogiem szkolnym – pomoc w rozwiązywaniu sytuacji
kryzysowych wynikających z obecnego stanu epidemii.

Formy kontaktu

Dostarczanie za pośrednictwem wychowawcy lub
koordynatora ppp informacji o możliwych konsultacjach ze
specjalistami i stały kontakt z pedagogiem i psychologiem.
Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły lub
w inny sposób przyjęty w szkole.
Prowadzenie przez specjalistów dyżurów telefonicznych
oraz mailowych dla rodziców lub w innej, wspólnie ustalonej
formie.

Działania wspierające ucznia/rodzica

Wsparcie psychiczne uczniów, pomoc w realizacji zadań, w
chwilach słabości, niechęci do nauki w nowej, nieznanej
sytuacji, która niesie ze sobą trudności w postaci braku
bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, nauczycielami,
budowanie wiary we własne możliwości i umiejętności oraz
podnoszenie samooceny uczniów.
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Konsultacje telefoniczne z psychologami i specjalistami z
poradni
psychologiczno-pedagogicznych
dotyczące
uzyskania przez ucznia np. opinii lub orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego.
Wyszukiwanie
miejsc
wsparcia
dla
rodziców
i
przekazywanie im informacji o pomocy psychologicznej i
dydaktycznej (m.in. Psychologiczne Centrum Wsparcia dla
Rodziców i Uczniów, Fundacja Szkoła na Widelcu-Paczka
dobra).
Organizacja indywidualnego nauczania
Organizacja

Ustalanie z rodzicami form, metod i odpowiedniego czasu
przeznaczonego na indywidualne nauczanie (dom –
bezpośredni kontakt/zdalnie- na podstawie opinii lekarza)

Dydaktyka

Zajęcia realizowane zgodnie z planem zajęć (dotyczy liczby
godzin, rodzaju zajęć edukacyjnych).
Przekazywanie rodzicom przez nauczycieli prowadzących
zajęcia edukacyjne z uczniem ćwiczeń doskonalących i
utrwalających nabyte umiejętności oraz dokładnych
instrukcji, jak te ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć
założony cel.

Współpraca z rodzicami
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Wskazówki do kształcenia zawodowego w czasie nauki zdalnej
Kategoria zagadnienia

Tematyka

Odpowiedź

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne realizowane u
pracodawców przez uczniów
branżowych szkół I stopnia
będących młodocianymi
pracownikami.

Młodociany pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w
ramach przygotowania zawodowego.

Realizacja zajęć z zakresu
kształcenia zawodowego w czasie
czasowego ograniczenia
funkcjonowania szkoły/placówki.

W przypadku:

Kształcenie zawodowe

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydany na
podstawie upoważnienia zawartego w art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), wprowadzony
art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).
1)

teoretycznych przedmiotów zawodowych,

2)

turnusów dokształcenia teoretycznego młodocianych
pracowników,

3)

zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu
nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji
wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
ustalonego przez dyrektora,

kształcenie jest prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora danej jednostki
systemu oświaty.
Dydaktyka

Realizacja treści programowych z
zakresu teoretycznych przedmiotów
zawodowych i zajęć praktycznych
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1. Przesyłanie zadań i filmów instruktażowych uczniom w ramach
praktycznej nauki zawodu za pośrednictwem przyjętych w szkole
kanałów komunikacyjnych.

wyłącznie w zakresie, w jakim z
programu
nauczania
danego
zawodu wynika możliwość realizacji
wybranych
efektów
kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.

2. Przesyłanie uczniom za pośrednictwem przyjętych w szkole
kanałów komunikacyjnych materiałów branżowych, np.: filmów
prezentujących różne zawody, linków do stron i portali
branżowych, kanałów branżowych w serwisie YouTube, quizów i
testów tematycznie związanych z branżą, ankiet, kart pracy.
3. Prowadzenie instruktażu w formie wideokonferencji w czasie
rzeczywistym, po którym uczniowie wykonują prace manualne na
bieżąco pod nadzorem nauczyciela, np. rzeźby, płaskorzeźby i
figury z gipsu w zawodzie technik renowacji elementów
architektury.
4. Wykorzystywanie specjalistycznych programów komputerowych do
wykonywania zadań z zakresu kształcenia w zawodzie.
5. Nauka programów technicznych za pomocą tutoriali (samouczków)
umieszczanych w branżowych portalach internetowych.
6. Wykorzystanie
branżowych
kursów
on-line,
webinariów
prowadzonych przez firmy patronackie w nauczaniu zawodowym.

Ocenianie

Realizacja praktyk zawodowych w Projekt edukacyjny - zespołowe, planowe działanie uczniów, pod
formie projektu edukacyjnego we kierunkiem opiekuna zespołu, którego jest wytworzenie produktu
współpracy z pracodawcami.
końcowego lub rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem
różnych metod, form oraz środków. W trakcie realizacji uczniowie na
bieżąco zdają relację z przydzielonych zadań w zespole. Zakres
tematyczny projektu edukacyjnego uwzględnia specyfikę rzeczywistych
zadań w firmach danej branży oraz jest zgodny z podstawą programową
kształcenia w danym zawodzie.

E-zasoby

Materiały z zakresu
zawodowego.
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kształcenia Zasoby do kształcenia zawodowego są sukcesywnie uzupełniane na
platformie epodreczniki.pl. Umożliwiono podmiotom zewnętrznym,
zarówno osobom, jak i instytucjom, dzielenie się materiałami do
kształcenia w zawodach na platformie www.epodreczniki.pl, w dodatkowej
zakładce Kształcenie na odległość — Kształcenie zawodowe — materiały
podmiotów zewnętrznych.

