INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA
1. W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia 10 kwietnia
2020 r. proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie.
2. Każdy uczeń i nauczyciel zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych
przedmiotów w systemie zdalnym:
- Niektóre zadania z poszczególnych przedmiotów będą wymagały spotkania
i uczestnictwa uczniów w zajęciach w zaplanowanym czasie, czyli odbywają się zgodnie
z godziną ujętą w planie lekcji klasy. Nauczyciel poinformuje uczniów z wyprzedzeniem.
- Inne z nich są przesyłane przez nauczyciela do samodzielnej realizacji przez uczniów.
3. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel.
4. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy komunikatorów, grup
społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony
internetowej szkoły – zakładka “ZDALNE NAUCZANIE”.
5. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy
programowej oraz będą:
a)

zgodne rozkładem materiału i z zatwierdzonym planem lekcji,

b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb
edukacyjnych,
c)

przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).

6. Nauczyciel będzie umieszczał zadania do wykonania w formach:
•

odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,

•

opisu tekstowego zadania do wykonania,

•

linku do platform edukacyjnych,

•

załącznika zawierającego np. materiały tekstowe, materiały audiowizualne,

•

nauczyciel może zorganizować lekcję on-line przy wykorzystaniu aplikacji audio,
audiowizulnych .

7. Nauczyciele będą wysyłać wiadomości codziennie między godziną 8.00 a 16.00.
- Częstotliwość wysyłania informacji zależy od planu pracy szkoły i organizacji zajęć
danej klasy.
- Termin wykonania danego zadania nauczyciel określa w wiadomości opisującej
zadanie.
- Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności określa nauczyciel danego przedmiotu.

- Nauczyciel może żądać przekazania fotografii/skanów ćwiczeń, notatek lub zadań
wykonywanych w zeszycie lekcyjnym, zadania mogą być też wykonane w formie
dokumentu Word i przesłane nauczycielowi.
- W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien
zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie.
8. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać - powinien
poprosić o pomoc nauczyciela.
9. Oceny będą wstawiane przez nauczyciela zgodnie z dostosowanym do nauczania
zdalnego Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO). Zdalne ocenianie wiedzy
i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form.
10. Ustala się następujące formy kontaktu i konsultacji rodzic ucznia - nauczyciel:
- poczta elektroniczna,
- Messenger,
- rozmowa telefoniczna,
- sms.
11. Uczniowie kontaktują i konsultują się z nauczycielami drogą elektroniczną w godzinach
jego pracy. tj. zgodnie z planem zajęć.
12. Rodzice kontaktują i konsultują się z nauczycielami w godz. 8.00 – 16. Inne godziny po
ustaleniu z danym nauczycielem.

