Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie
od 25.03.2020 do odwołania na podstawie stosownych przepisów.

1. Szkoła prowadzi kształcenie na odległość z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik.
2. Realizacja programu nauczania i podstawy programowej odbywać się będzie przez e-dziennik lub inny
skuteczny sposób pracy zdalnej określony przez nauczyciela. Nauczyciele przygotowując materiały edukacyjne
do kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by
dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
3. W okresie zdalnego nauczania obowiązywać będzie następujący plan lekcji:
Poniedziałek: edukacja wczesnoszkolna, matematyka i język polski

Wtorek: języki obce, chemia, geografia, informatyka, technika, plastyka, EDB
Środa: edukacja wczesnoszkolna, matematyka i język polski
Czwartek: historia/WOS, fizyka, biologia/przyroda, muzyka, religia
Piątek: wychowawcy w ramach zajęć z wychowawcą, wychowanie fizyczne/trening, zajęcia rozwijające
zainteresowania, zajęcia wyrównawcze i inne zajęcia dodatkowe
4. Nauczyciele wysyłają uczniom materiały i zadania do realizacji w systemie tygodniowym za pomocą edziennika lub w inny skuteczny sposób, w formie tekstowej i/lub załącznika do godziny 9.00 zgodnie nowym
planem lekcji.
5. Nauczyciel może prowadzić również lekcje za pomocą odpowiednich platform, wykorzystując między innymi
połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne. Nauczyciel może przekazywać wiedzę w formie nagrań,
wykorzystania zasobów edukacyjnych o charakterze multimedialnym (animacje, filmy, wykłady, nagrania
eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne, itd.)

6. Obowiązkiem ucznia jest przesłanie odpowiedzi lub załącznika na adres e-mail wskazany przez nauczycieli.
7. Temat każdego e-maila do nauczyciela powinien zawierać klasę i imię nazwisko ucznia.
8. Każda informacja wysłana uczniom musi być opatrzona nazwą przedmiotu, oznaczeniem klasy, datą, terminem
do wykonania oraz oznaczeniem zadań podlegających ocenie.
9. Uczniowie są zobowiązani do samodzielnej nauki i terminowego realizowania przesłanych zadań.
10. Informacje zwrotne od uczniów będą podstawą do zaznaczania obecności na lekcjach (oznaczenie
w e-dzienniku nz – nauczanie zdalne).
11. Nauczyciele będą monitorować prace uczniów oraz wysyłać informację zwrotną na temat wykonywanych
zadań.
12. Nauczyciele będą oceniać efekty pracy uczniów.
13. W przypadku braku informacji zwrotnej od ucznia, wychowawca ma obowiązek sprawdzić przyczyny braku
reakcji. Jeżeli brak reakcji wynika z problemów technicznych wychowawca ustala z rodzicem formę
przekazywania informacji od nauczycieli np. przez odbiór wydrukowanych materiałów w sekretariacie szkoły.
14. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek przekazać wychowawcy nazwiska uczniów, którzy
nie odbierają materiałów przesyłanych za pomocą e-dziennika lub na podany adres e-mail.
15. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminów z
różnic programowych i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania regulować będą odrębne przepisy zamieszczone w Statucie Szkoły.

