Zasady organizacji zadań związane z możliwością czasowego ograniczenia
funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19, w tym zasady organizacji
zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość
w Szkole Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie
I. Postanowienia ogólne
1. Na początku roku szkolnego, nie później niż do 15 września, przeprowadzane jest
badanie dotyczące dostępu uczniów i nauczycieli do infrastruktury informatycznej,
oprogramowania
i internetu.
2. Technologie informacyjno – komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do
realizacji zajęć w trybie pracy zdalnej to w szczególności: pakiet Microsoft Office
365, dziennik elektroniczny Vulkan.
3. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych
technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:
1) uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanej
platformy,
2) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,
3) należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska,
4) nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach,
5) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł,
6) wszelkie sprawy związane z dostępem, generowaniem haseł uczniów itp. zajmuje
się wyznaczony administrator; hasła i loginy przekazuje uczniowi wychowawca
klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
4. Zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do
ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:
1) nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych
platform,
2) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,
3) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł,
4) pozostałe zasady obowiązujące nauczycieli i innych pracowników zawarte są w
prawie wewnątrzszkolnym,
5) wszelkie sprawy związane z dostępem, generowaniem haseł itp. zajmuje się
wyznaczony administrator
5. Uczniowie mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, epodręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów
poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela.
6. Nauczyciele na bieżąco mogą zgłaszać potrzebę modyfikacji programów wychowania
przedszkolnego i programów nauczania, nie naruszając podstawy programowej.
7. Nauczyciele i rodzice mogą na bieżąco zgłaszać potrzebę modyfikacji programu
wychowawczo-profilaktycznego.
8. Nauczyciele zobowiązani są do planowania tygodniowego zakresu treści nauczania ze
szczególnym uwzględnieniem:
1) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
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2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
3) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,
4) łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich
użycia,
5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,
6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki
realizowanych zajęć
9. Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach odnotowując
obecność/nieobecność w dzienniku elektronicznym. Sposób i termin
usprawiedliwiania nieobecności uczniów określa Statut szkoły.
10. W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych nauczyciele będą zobowiązani do
prowadzenia konsultacji w wymiarze co najmniej 30 minut tygodniowo. W sytuacji
zawieszenia zajęć w poszczególnych oddziałach decyzje o terminach konsultacji będą
podejmowane na bieżąco. Informacja o formie i terminach konsultacji będzie
przekazywana rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego.
11. W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji
wiedzy
i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o
postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się z
zachowaniem następujących zasad:
1) Przestrzega się postanowień zawartych w dokumencie: warunki i sposób oceniania
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Anny
i Andrzeja Nowaków w Ożarowie w związku z czasowym ograniczeniem
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2) Formy monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i umiejętności
dostosowuje się do specyfiki przedmiotu oraz możliwości organizacyjnotechnicznych uczniów i nauczycieli,
12. W trakcie pracy zdalnej:
1) zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane w porozumieniu
z rodzicami uczniów,
2) zajęcia rewalidacyjno-wychowawczych są realizowane w porozumieniu z
rodzicami,
3) za koordynowanie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami
odpowiadają wychowawcy klas,
4) pedagog szkolny koordynuje zadania dotyczące pomocy psychologicznopedagogicznej oraz pracy wychowawczo-profilaktycznej,
II. Zadania wychowawcy klasy
1. Wychowawcy klas zbiorą informację dotyczące:
1) aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,
2) preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania z
wykorzystaniem np. komunikatorów, grup społecznościowych, poczty
elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego,
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3) możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w
warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line,
2. Wychowawcy klas ustalą sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami klasy i
informację przekażą do dyrektora szkoły oraz nauczycieli uczących w danym
oddziale. Wzór informacji stanowi załącznik nr 1 do Zasad.
3. Wychowawca ustala sposób komunikowania się z nauczycielami uczącymi dany
oddział
za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie
potrzeby organizuje
spotkania on-line tych nauczycieli, szczególnie w celu
uzgodnienia
4. Wychowawca zorganizuje w pierwszym tygodniu września spotkanie z rodzicami z
zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (klasa podzielona na pół, grupy nie większe
niż 15 osób, odpowiednie rozłożenie ławek, maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja
rąk i pomieszczenia po opuszczeniu sali przez jedną grupę rodziców) – na którym
przekaże informacje o zasadach pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21 i ustali sposób
monitorowania obecności dzieci na zajęciach on-line.
5. Wychowawca zorganizuje próbną wywiadówkę online z rodzicami uczniów w swojej
klasie, informacje o liczbie rodziców obecnych na tym spotkaniu przekaże
dyrektorowi szkoły.
III. Zadania nauczycieli
1. W związku z możliwą koniecznością przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia na
odległość - w ramach przygotowania się do zmiany trybu pracy - nauczyciele mają
obowiązek zorganizować jedno spotkanie online w miesiącu w każdej klasie, w której
uczą danego przedmiotu. Na spotkaniu będzie sprawdzona obecność – a w razie
nieobecności ucznia nauczyciel razem z wychowawcą ustalą przyczyny absencji.
2. Nauczyciele ustalają tematykę i termin miesięcznych spotkań online z każdą klasą,
ustalą harmonogram spotkań – informację przekażą do dyrektora.
3. Spotkania będą zorganizowane zgodnie ze strategiami efektywnego uczenia – jasno
podane cele i kryteria sukcesu, zadania wyzwalające aktywność uczniów, metody
aktywizujące, informacja zwrotna, podsumowanie zajęć.
4. Spotkania z klasą online będą podlegały obserwacji w nadzorze pedagogicznym.
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