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Zasady organizacji kształcenia na odległość w Zespole Szkół w Borowym Młynie

I.

Nauczyciel:

1. Komunikacja zdalna:
1) E - dziennik (moduł wiadomości oraz zadania domowe);
2) Poczta elektroniczna (stosowanie kont służbowych zintegrowanych z e – dziennikiem - Gmail);
3) Ogólnodostępne komunikatory internetowe - WhatsApp;
4)

Jako podstawową formę komunikacji w przedszkolu uznaje się Messenger.

2. Narzędzia do pracy zdalnej wskazane przez nauczyciela:
1) Platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl;
2) Edukacyjne strony WWW;
3) Programy emitowane w pasmach edukacyjnych Telewizji Publicznej i Polskiego Radia;
4) Strony CKE i OKE;
5) Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń udostępnione online przez wydawnictwa;
6) Inne portale edukacyjne.
3. Zasady pracy zdalnej:
1) Podstawową formą kontaktu z uczniami jest e – dziennik i moduły w nim dostępne. Pozostałe
sposoby nauczyciel ustala z uczniami (klasą) indywidualnie, biorąc pod uwagę ich możliwości
techniczne oraz znajomość obsługi komputera i innych urządzeń;
2) Nauczyciele wykonują swoje obowiązki (kontakt z uczniami, praca online) zgodnie z podstawą
programową oraz planem lekcji. W ramach swojej pracy udzielają konsultacji przedmiotowych.
3) Materiały przekazywane są uczniom zgodnie z planem lekcji w sposób jasny i konkretny,
określając sposoby i terminy odsyłania prac. Należy pamiętać o higienie pracy (nie obciążaniu
uczniów zbyt dużymi partiami materiału, możliwościach psychofizycznych uczniów) oraz
warunkach technicznych;
4) Tematy realizowanych lekcji oraz frekwencję wpisuje się w e – dzienniku w module lekcja.
Potwierdzeniem obecności w e – dzienniku:
a) dla klas V-VIII jest odebranie wiadomości przez ucznia do godziny 15:30 lub udział w lekcji
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online,
b) dla klas I-IV jest potwierdzenie odczytania wiadomości w dniu zaplanowanej lekcji lub
udział w lekcji on-line;
5) W przypadku pozostałych narzędzi do komunikacji zdalnej obowiązkiem ucznia lub rodzica jest
poinformowanie o odebraniu wiadomości. W przypadku potwierdzonych problemów
technicznych, uczeń lub rodzic zgłasza ten fakt wychowawcy.
6) Informacja o mającej się odbyć lekcji on-line powinna zostać zamieszczona przez nauczyciela
w module - terminarz przynajmniej dzień wcześniej;
7) Zagadnienia dotyczące danej lekcji nauczyciel zamieszcza w czasie trwania lekcji bądź
wcześniej;
8) W przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, wczesnym wspomaganiem
rozwoju, kształceniem specjalnym, nauczyciele informują rodziców o dostępnych materiałach
i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu;
9) Nauczyciele biblioteki, świetlicy, logopeda, pedagog przekazują rodzicom informację
o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko
w domu.
4. Ocena prac
1) Nauczyciel może dokonać oceny odesłanych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami (WZO i
PZO);
2) Uczeń otrzymuje informację zwrotną na temat swojej pracy;
3) Ocena wpisywana jest do e – dziennika. Ocenę można poprawić zgodnie z przyjętym PZO dla
danego przedmiotu;
4) Uczeń może być oceniany również podczas lekcji online;
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