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ZASADY  KSZTAŁCENIA  NA  ODLEGŁOŚĆ 

OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. HYMNU NARODOWEGO W BRODNICY

W OKRESIE  25 MARCA - 10 KWIETNIA 2020 R.

 

Drodzy Rodzice!

Od  środy  25  marca  rozpoczynamy  nowy  etap  w  historii  polskiej  edukacji.  Zagrożenie

epidemiologiczne  COVID  -  19  wymusiło  zmianę  techniki  realizacji  procesu dydaktycznego

-z zajęć  prowadzonych  stacjonarnie  w  pomieszczeniach  szkolnych  na  zajęcia  prowadzone

techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana  techniki  uczenia  się  i  nauczania  nie  zwalnia  jednak  ucznia  z  obowiązku

szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo

oświatowe.

Podstawa prawna zasad kształcenia:

1.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  20  marca  2020  r.  w  sprawie

szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

2.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  20  marca  2020  r.  zmieniające

rozporządzenie  w  sprawie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
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SPOSÓB I TRYB REALIZACJI ZADAŃ 

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY.

 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZDALNYM KSZTAŁCENIU.

1.  Zdalna edukacja polega na zapoznawaniu się  z  różnego rodzaju cyfrowymi materiałami

udostępnionymi w sieci internet przez nauczyciela.

2. Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć.

3. Kształcenie zdalne nakierowane  jest na kształtowanie  odpowiedzialności, rzetelności 

i   systematyczności.

4. Nauczyciele motywują ucznia do systematycznej równomiernej pracy nad przyswajaniem

materiału i wykonywaniem ćwiczeń.

5.  Zajęcia  zdalne  przewidują  także  sprawdzanie  wiedzy  i  umiejętności,  które  mogą  być

oceniane.

 

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNYCH W SZKOLE.

1.  Sposób  komunikowania  nauczyciel  ustala  wspólnie  z  uczniami  biorąc  pod  uwagę

dotychczasowe wypracowane metody, możliwości techniczne oraz umiejętności, np.: 

- portale edukacyjne dedykowane zdalnemu nauczaniu np. www.epodreczniki.pl; 

-  strony MEN, CKE i OKE; 

-  dziennik elektroniczny szkoły;  

-  pocztę e-mailową; 

-  media społecznościowe – wyłącznie zamknięte grupy dedykowane poszczególnym klasom;

-  komunikatory  ustalone  przez  nauczycieli  wspólnie   z  uczniami  dające  możliwość

komunikowania się tekstowo, głosowo i wideo czyli tzw. wideokonferencje;

http://www.epodreczniki.pl/
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2. Nauczyciel przekazuje każdej prowadzonej klasie zasady współpracy zdalnej, a następnie

obie strony te zasady stosują.

3.  Nauczyciel  przekazuje  uczniom  treści  oraz  zadanie  w  wymiarze  odpowiadającym

tygodniowej liczbie godzin danego przedmiotu, który został wskazany przez dyrektora szkoły.

4. Nauczyciel przekazuje uczniom treści oraz zadania do wykonania w dniu poprzedzającym

lekcję  właściwą  zgodnie  z  planem  lekcji.  Uczeń  wykonuje  zadania  w terminie  ustalonym

z nauczycielem. 

5. Nauczyciel rozkłada w czasie przewidziane zadania tak, by uczeń mógł zaplanować swoją

pracę i wywiązać się z nałożonego obowiązku.

6. Nauczyciel przekazuje uczniom, za pośrednictwem dostępnych, ustalonych wcześniej form

kontaktu materiały niezbędne do opanowania określonych treści.

7. Każdorazowo nauczyciel informuje w poleceniu, czy jest to materiał do zapoznania się przez

ucznia, ćwiczenie czy zadanie na ocenę.

8. Uczeń ma możliwość zadawania nauczycielowi pytań. 

9. Nauczyciel monitoruje liczbę uczniów, którzy odczytują przesłane wiadomości.

10. Uczniowie przesyłają nauczycielowi wykonane zadania zgodnie z ustaleniami.

11.  W  przypadku  problemów  technicznych,  organizacyjnych  lub  innych  uczeń  powinien

zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Jeśli

uczeń ma  wątpliwości,  jak  wykonać  zadanie  lub  nie  potrafi  go  wykonać  –  może  poprosić

o pomoc nauczyciela.

12.  Nauczyciel  może  zorganizować  lekcję  on-line  z  wykorzystaniem  aplikacji  audio,

audiowizualnych lub na internetowych platformach edukacyjnych. Czas trwania jednej lekcji

wirtualnej nie może przekroczyć 45 min. Informacja o sposobie i terminie spotkania on-line

powinna być przekazana uczniom za pomocą wiadomości w e-dzienniku najpóźniej w dniu

poprzedzającym zaplanowaną lekcję.

13. W sytuacjach szczególnych, wymagających uwzględnienia potrzeb edukacyjnych uczniów  
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i  ich  możliwości  psychofizycznych  (w  tym  uczniowie  objęci  pomocą  psychologiczno

-pedagogiczną),  nauczyciele,  uczniowie lub rodzice kontaktują się  z pedagogiem szkolnym,

którego zadaniem będzie udzielanie pomocy.

 

III. PROGRAMY NAUCZANIA.

Nauczyciel  może  dokonać  zmiany  kolejności  realizacji  treści  podstawy  programowej

w zatwierdzonym przez dyrektora programie nauczania uwzględniając  szczególne warunki

prowadzenia zdalnego nauczania.

 

IV. OCENIANIE POSTĘPÓW W NAUCE.

1.  Nauczyciel  pracuje  zgodnie  z  przedstawionymi  we wrześniu  przedmiotowymi zasadami

oceniania, modyfikując je zgodnie z obecnymi możliwościami.

2. Każdorazowo nauczyciel informuje rodzica i ucznia, które zadanie podlega ocenie.

3.  Środowisko  zdalne  umożliwia  przeprowadzenie  testów,  rozmów  i  sprawdzianów,  które

także mogą być ocenione przez nauczyciela.

 

V. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI.

1.  Przetwarzanie  danych  osobowych  podczas  kształcenia  zdalnego  jest  realizowane  przez

szkołę  na  podstawie  obowiązującego  rozporządzania  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej

dotyczącego kształcenia zdalnego.

2.  Rozwiązania  stosowane  przez  szkołę  są  zgodne  z  zasadami  bezpieczeństwa  w  sieci

internetowej.  Ponieważ  współczesne  systemy  operacyjne  mają  charakter  wielozadaniowy,

a urządzenia  przeznaczone  w  domu  ucznia  do  realizacji  zdalnej  edukacji  mogą  zawierać

połączenia  prowadzące  do  szkodliwych  stron,  należy  zachować  szczególną  czujność,  która

wynika z  obowiązków opiekuńczych rodziców lub opiekunów prawnych.  Rekomenduje się

zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej.
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3. Ochrona uczniów przed zagrożeniami płynącymi z Internetu jest obowiązkiem rodziców lub

opiekunów prawnych.

4.  Trzeba  zwracać  uwagę  na  wszystkie  programy,  strony  internetowe  używane  podczas

nauczania  zdalnego.  Nauczyciel  korzystając  z  tego typu rozwiązań i  wskazując  je  uczniom

podczas nauczania zdalnego kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci. Nie należy „klikać”

reklam,  które  mogą  pojawić  się  w  czasie  korzystania  ze  szkolenia  zdalnego,  na  linki  do

serwisów  niewskazywanych  bezpośrednio  przez  nauczyciela,  nie  pobierać  załączników

niewskazanych przez nauczyciela.

5.  Podstawowa  komunikacja  będzie  odbywała  się  za  pomocą  e-dziennika,  e-maila  oraz

wskazanych  przez  nauczyciela  systemów.  Należy  zakładać,  że  wszystkie  aktywności

w kanałach spoza wykazu nie pochodzą ze szkoły. Zachowanie czujności w tym zakresie jest

obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

6.  Wybór  i  sposób  zainstalowania  rozwiązań  do  kontroli  rodzicielskiej  należy  do  rodzica.

Szkoła rekomenduje stosowanie takich rozwiązań podczas nauki zdalnej.

 

VI. KONSULTACJE Z RODZICAMI.

1.  Nauczyciel  konsultuje  się  z  rodzicami  za  pośrednictwem  dziennika  elektronicznego.

(konsultacje  indywidualne).  Rodzic  może  przesłać  wiadomość  do  nauczyciela  o  dowolnej,

dogodnej dla siebie godzinie. Nauczyciel odpowiada rodzicowi w terminie do godziny 15.00

dnia następnego.

2.  Nauczyciel  –  wychowawca  przekazuje  rodzicom  swoich  uczniów  wszelkie  informacje

i komunikaty na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego i e-maila.

3.  W  każdej  sprawie  można  kontaktować  się  ze  szkołą  za  pośrednictwem  poczty 

elektronicznej: szkola-brodnica@pnet.pl

4.  Kontakt z dyrektorem szkoły Romualdą Buksalewicz  tel.  612823596,  kom. 609 351 118

w godz.  8:00-13:00  lub  przez  dziennik  elektroniczny.  Kontakt  z  nauczycielami  uczącymi

w klasie został przekazany poprzez e-dziennik/e-maila.

mailto:szkola-brodnica@pnet.pl

