Załącznik do zarządzenia nr 2

Wytyczne dotyczące zdalnego nauczania dla uczniów.
1. Od 25 marca 2020 r. do odwołania zajęcia realizowane są w formie zdalnego nauczania i są dla
wszystkich uczniów obowiązkowe.
2. Nauczyciele realizują zdalnie zajęcia dydaktyczne dla uczniów według tygodniowego planu zajęć,
zamieszczonego w e-dzienniku i na str www.
3. Nauczyciele realizują konsultacje on-line dla uczniów i rodziców w terminach dotychczas
obowiązujących.
4. Realizacja wyżej wymienionych zadań przez ucznia i nauczyciela polega na:
• Zapoznawaniu się uczniów z materiałami dydaktycznymi przygotowanymi
i udostępnianymi przez nauczycieli,
• Korzystaniu z platform e-lerningowych wskazanych przez nauczycieli,
• Udziale w forach tematycznych,
• Rozwiązywaniu testów sprawdzających wiedzę,
• Wykonywaniu zadań i ćwiczeń wskazanych przez nauczycieli,
• Kontakcie z wykorzystaniem funkcji czatu, Messengera, Skype i innych
komunikatorów wskazanych przez nauczycieli,
• Konsultacji on-line,
• Innych sposobów ustalonych przez poszczególnych nauczycieli.
5. Nauczyciele będą sprawdzać obecność na swoich zajęciach zgodnie z nowym planem zajęć.
6. Obecność określana będzie na podstawie różnych form aktywności ucznia do końca danego
tygodnia zdalnego nauczania:
• logowania i kontaktu poprzez e-dziennik,
• wykonywania zadań on-line zleconych przez nauczyciela,
• potwierdzenia realnej obecności ucznia w trakcie wideokonferencji, czatów
i korzystania z innych komunikatorów,
• różnych innych podejmowanych przez ucznia aktywności określonych przez
nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się z zaplanowanym materiałem i dających
podstawę do oceny pracy ucznia.
• Wiedza ucznia oraz postępy w nauce winny być monitorowane, sprawdzane i
oceniane zgodnie ze statutem szkoły w zakresie skali ocen. Każdorazowo nauczyciel
winien informować, jakie działania ucznia będą oceniane i w jakim terminie powinny
być wykonane. Podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez
nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem, winny dać
podstawę do oceny pracy ucznia.
• Nauczyciele informują uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także
uzyskanych przez niego ocenach za pomocą dziennika elektronicznego (oceny
i komentarze do ocen).
7. Nauczyciele ustalają sposób monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów oraz informują uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także
uzyskanych przez niego ocenach za pomocą dziennika elektronicznego (oceny i komentarze do
ocen).
8. Podstawowym miejscem komunikowania się całej szkolnej społeczności jest e-dziennik.
9. W przypadku trudności w kontaktach między nauczycielami a poszczególnymi uczniami
wychowawca – na prośbę którejkolwiek strony - zobowiązany jest do ustalenia przyczyn
występujących trudności oraz ewentualną interwencję.
10.Wszystkie problemy organizacyjno-techniczne związane ze zdalnym nauczaniem należy zgłaszać
do wychowawcy.

11.W przypadku trudności bezpośredniej komunikacji ucznia z nauczycielem możliwe jest korzystanie
z innych ogólnie dostępnych narzędzi komunikacyjnych.

