ZASADY PRACY ZDALNEJ W ZSO NR 2
od 3.11.2020 dla uczniów klas 4-8 SP33 oraz XXIV LO
PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (DZ.U. 2020 poz. 1394 ze
zmianami).

1. Nauczyciele realizując zajęcia na odległość powinni uwzględnić:
a) możliwości psychofizyczne uczniów,
b) podejmowanie intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia uczniów, w tym
łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
c) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
2. Spotkania na Teamach rozpoczynają się o godzinie zgodnie z tygodniowym planem
lekcji.
3. Zajęcia w planie lekcji dzielimy na dwie grupy:
a) lekcje zdalne z nauczycielem prowadzone w aplikacji Teams;
b) zajęcia własne uczniów pod kierunkiem nauczyciela lub konsultacje
z nauczycielem.
4. Lekcje zdalne trwają 30-45 minut. Decyzję o długości lekcji podejmuje nauczyciel.
Lekcje te w planie oznaczone są kolorem zielonym. Na lekcji sprawdzana jest
obecność
i zaznaczona w dzienniku lekcyjnym. Jeśli w planie lekcji występują dwie kolejne
lekcje tego samego przedmiotu, nauczyciel może realizować je bez przerwy nie dłużej
niż 60 minut.
5. Zajęcia własne lub konsultacje zaznaczone są w planie lekcji na biało. Trwają 30
minut.
Nauczyciel zaznacza w dzienniku lekcyjnym „nz”- nauczanie zdalne.
6. W trakcie zajęć własnych uczniowie postępują zgodnie z wskazówkami nauczyciela
uczącego. Nauczyciel przedmiotu decyduje czy poleci uczniom powtórzenie
materiału, wykonanie pracy domowej czy umożliwi konsultacje.
7. Podczas pracy własnej uczniów w ramach zajęć wychowania fizycznego może
zaproponować ćwiczenia do samodzielnego wykonania uwzględniając możliwości
uczniów lub zaproponować inną formę pracy własnej. Zajęcia pływania traktujemy jak
zajęcia wychowania fizycznego.
8. Nauczyciel wpisuje tematy wszystkich zajęć w dzienniku lekcyjnym.
9. Kształcenie zdalne ucznia podlega monitorowaniu i ocenie.
10. Uczeń oraz rodzic (opiekun) może kontaktować się z nauczycielem wykorzystując
możliwości aplikacji Teams, poprzez dziennik lekcyjny GPE, pocztę służbową
nauczyciele (adresy mailowe: np. a.kowalska@zso2.edu.gdansk.pl)
11. Jeśli nauczyciel poprosi ucznia o włączenie kamerki, uczeń powinien to wykonać.
12. Zajęcia nie mogą być nagrywane. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz
nagrywania wideolekcji, wykonywania zdjęć oraz zrzutów ekranu zawierających
wizerunek nauczycieli i innych uczniów.
13. Rodzice zapewniają bezpieczne warunki do realizacji zdalnego nauczania, w tym
dbają o bezpieczeństwo cyfrowe.
14. Uczniowie, Rodzice zgłaszają niezwłocznie wszelkie trudności i problemy związane
z nauczaniem na odległość do wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, pedagoga lub
dyrekcji.

