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do Zarządzenia Dyrektora Nr 37i2020
z dnia 30.1 l .2020r,

Regulamin organizacji pracy szkoĘ w okresie cza§ow€go ograniczenia funkcjonowania

szkoĘ

§1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa formy i sposób rea\izaĄi procesu dydaktyczno-wychowawezego

w Szkole podstawowej w porajowie w okresie ograniczenia jej funkcjonowania ze wzg\ędu

na zwiększone ryzyko zagrożeniauczniów i pracowników zakażeniem covid_19.

2. Regulamin obowiązuje cńą społeczność szkolną i wszystkich pracowników

zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie,

3. za organizację rea]lizaĄi zadań szkoły, w tym zĄęó z wykorzystaniem metod

i technik kształcenia na odległośó lub innego sposobu realizacji tych zadań. w okresie

czasowe go o gr aniczenia funkcj onowania szkoły o dpowiada Dyrektor szkoły,

§2.

Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia

W okresie częściowego czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły zadania

Szkoły realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

o których mowa w przepisachrozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnta}l

marza 2020 r. w sprawie szczegolnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenta

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwa|czantem COVID -I9 (Dz,U, poz, 493),

podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest

e-dziennik, służbowy mail nauczyciela oraz platforma Microsoft 3 65,

Na platformie edukacyjnej Teams zilożone są indywidualne konta nauczycieli

i uczniów.
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4. Nauczyciele na ww. platformach mogą:

pror,vadzić lekcj e olrline:

zamieszczaĆ i r.lykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi.

nagraną lekcją;

zamięszczać i wykorzystyr,vać prezentacj e,

zamięszczac i wykorzystywać linki do irrnych stron internetowych z materiałami

edukacyjnyrni;

5) zamieszczaó i wykorzystywać zadania, ówiczenia, karly pracy do wykonania dla uczwa,

5. Do zajęó prowadzony ch przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z vłykorzystaniem

metod i technik kształcenia na odległość zalicza się prowadzenie wszystkich zajęó zgodnie

zplanem lekcji online z wykorzystaniem platformy Teams.

6. Uczniom, ktorzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą tealizowac

ząęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania,

dyrektor organizuje zajęcia w szkole lub umożliwia uczniowi realizailę zajęó

zwykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

7. W przypadku, kiedy uczen nie ma możliwości realizowaniazĄęc zwykorzystaniem

metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły

zotganizuje zajęcia uczniowi w szkole lub umożliwia uczniowi realizację zajęó

zv,rykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

8. W czasie zdalnego nalczania rodzice ucznia nieposiadającego sprzętu do zdalnej

nauki mają prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie.

9. W przypadku, gdy nauczyciel pracuje zdalnie, ma prawo wystąpić do dyrektora

o użyczenie sprzętu.

10. Nauczyciele pracujący zdalnie mogą korzystac z własnego sprzętu, musząjednak

zadbać o to, aby sprzęt był odpowiednio zabezpieczony. Korzystając z własnego urządzenia

nauczyciel musi zadbać o podstawowe wymo gibezpieczeństwa (aktualny system operacyjny,

programy antywirusowe, aktualizacje, instalowanie na swoichurządzeniach oprogramowania

i pobierania ich tylko z wiarygodnych żródeł). Nauczyciel, przechowując dane na sprzęcie, do

którego mogą mieć dostęp inne osoby, musi uzywać mocnych haseł dostępowych, a przed

odejściem od stanowiska pracy powinien zablokować urządzeni. Zalecane jest takżę

skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności



oraz założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez

wiele osób.

11. Nauczyciel pracujący zdalnie,bezwzględu na to, czy pracuje na sprzęcie własnym

czy szkolnym, powinie n zabezpieczyc sprzęt przeddostępem innych osób, np. domowników.

12. Przęchowywane przez nauczyciela dane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć

USB) powinny byc zaszyfrowanie i zabezpieczone hasłem.

§3.
Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy

zuczniami i rodzicami.

1. Współptacę nauazycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły.

2. Problemy zgłaszane nauczycielom przęz uczniów i rodziców w trybie pilnym mają

byc przekazywane Dyrektorowi szkoły.

3. Nauczyciel zobowiązany jest do regulamego odczytpvania wiadomości

wysyłanych przez Dyrektora poptzęz e-dziennik, słuzbowego maila i, w razie potrzeby,

bezzwłoczne udzielenia odpowiedzi na informacj e.

4. Nauczyciele pracują zdalnię lub na terenie szkoły. W przypadku, gdy nauczyciel

pracować będzie zdalnte, jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostac

wezwany przez Dyrektora do szkoły.

5. Wychowawca QzLLwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych

przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej

klasy. O każdym zgłaszanym przęz rodziców i uczniów problemie powinien bezzlńocznię

zawiadomić dyrektora szkoły.

6. Wychowawca monitoruje i egzekwuje obecność uczniów na zajęciach, Problemy,

jeśli jego działania nie przynoszą oczekiwanych reztlltatów, zgłasza do pedagoga, który

podejmuje interwencję. Jeśli ta nie przynosi skutku, pedagog zgłasza sprawę dyrektorowi.

7. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa

poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.



§4.
Zasady ustalania Ęgodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach.

1. Dobór treści kształcenia na?eży dokonywać do ustalonego tygodniowego rozkładu

lekcji w poszczególnych klasach orM z uwzględnieniem przedłożonych przez nauczycieli

zmian w pro gram ach nauczania.

2. Nauczyciel, planując treści nauczania, jest obowtązany uwzględnić mozliwości

psychofizyczne uczniów w podejmowaniu wysiłku, warunki rodzinne dziecka, zrożnicowanie

zajęć w danym dniu, łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów i bęz ich

lżycta, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęó.

3. Terminy wykonąnia zadń nie mogą być zb>Ą krótkie. Wiadomości

i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny byc przekazywane

z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi

zadaniami z p o zo stałych prze dmi otó w.

4. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami

nieistotnymi.

5. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach

uczeń-nauczyciel Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu

nauczania.

§5.

Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość

1. Ocenianie bieżące odbywa się na zasadach określonych w PZO.

2. Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb

ro zwoj o wych i e dukac yj nych or az mo żliwo ś ci p sycho ftzy czny ch ucznia.

3. Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają

ocenie, uwzględniają waruŃi techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego

jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprocz ucznia z nich

korzystają.

4. Zabronione jest wymaganie od uczniów przesyłania nagrań video i zdjęć z udziałem

ucznia z wykonywanymi w domu ćwiczeniamil zadarliami.
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5. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, ma mieć on jednak

na uwadze wyeliminowanię nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków

higieny.

6. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedrniotu nie mogą mieć wpływu czynniki

związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu otaz poziom

kompetencji cyfrowych ucznia. Nauczyciel ma obowiązek wziąc pod uwagę zróżnicowany

p o zi om umi ej ętno ś c i o b sługi nar zę dzi informatyc zny ch.

7. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania

zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Intemetu,

nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tychzadańw wersji papierowej,

8. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły ocena zachowanialcznia

odbywa się na zasadach określonych w Statucie Szkoły.

9. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach lcznia w nauce, a także

uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą byó

przekazywane takżę za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicęm, dostępnych form

porozumiewania się na odległość.

10. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nbuce

oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line.

§6.

Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania

1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzęz

systematyczne rej e strowanie o dbytych zajęó w dzi enniku elektronicznym.

2. Odnotowy.wanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności i wpisuje

się w e-dzienniku.

3. Uczniom, ktorzy nie łączą się na zajęcia przez aplikację Teams, wpisywana jest

nieobecnośc. Zadaniem nauczyciela prowadzącego dane zajęcia jest ustalenie przyczyny

braku połączenia.

4. Jeżęli brak połączenia wynika z trudności technicznych, należy zadania z zajęó

zamieścic w zakładce ,,Zadania domowe" w dzienniku i usprawiedliwić uczniowi

nieobecność.



§7.

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców.

1. Rodzic / prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem

w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych pIzyczyn nieaktywnoŚci ucznia

w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadń domowYch,

brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.).

2. Rodzice uczniów cntwają nad prawidłową pnacą dziecka w domu

i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadń w czasie wskazanYm

przez nauczyciela.

3. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia W nauce

orazuzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym.

4. Konsultacje dla rodziców odbywają się zgodnie z ustalonym terminem w Planie

pracy szkoły lub w innym terminie na prośbę rcdzica.

5. Nauczyciele specjaliści będą rozpoznawać aktualną sytuację ucznia i jego

funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodziiami,

opracowując w razię potrzeby plan działartia pomocowego, w tym z ldzińem poradni

pedagogiczno - psychologicznych i innych insty.tucji wspomagających funkcjonowanie

dzieckaw szkole i środowisku lokalnym.

6. Nauczyciele prowadzący zĄęcia specjalistyczne pracują zgodnie z tYgodniowYm

planem zajęó.

7. Specjaliści i wychowawcy klas, w porozumieniu z rcdztcarrli uczniów, są

odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno-psychologicznej zgodnie

z ob ow tązilącym prawem.

§8.
postanowienia końcowe

1. Dokument zostaje umieszczony na stronie internetowej Szkoły.

2. obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zĄęć prowadzonych w ramach kształcenia

online.

3. Zobowązile się uczęstników zdalnego nauczanta do przesttzegania etYkietY

j ęzykowej i zachowanie kultury w komunik acji z nauczycielami.



4. Wszelkie uwagi, wnioski o orgarizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierowaĆ

należy z zachow aniem drogi służbowej .

5. W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczei, legitymacji, lżYczenie

sprzętu komputerowego, itp.) należy kontaktować się elektronicznie z sekretariatem szkołY

(adres do kontaktu: zspigp@vp.pl) lub telefonicznie (75 77 38 2ż7).
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