33-340 Popowice 115

DECYZJA DOTYCZĄCA NAUKI ZDALNEJ
Zalecam co następuje:
1.
Od 25. 03. 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa im.
Św. Kingi w Popowicach prowadzi kształcenie na odległość.
2.
Rozpoczyna się kontynuacja realizacji programu nauczania. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedmiotowi (w oddziałach klas IV-VIII) przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia
na odległość dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu
nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
3.
We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość
wykorzystuje dziennik elektroniczny oraz platformę opartą na zbiorze
aplikacji i usług dostępnych z serwerów Microsoft, która będzie dodatkowym wsparciem.
4. Wykorzystanie platformy, która jest wsparciem, dedykowane jest
uczniom klas IV-VIII oraz zależnie od mobilności technologicznej i współpracy w tym zakresie między nauczycielami kształcenia zintegrowanego, a rodzicami uczniów – także w oddziałach I-III.
5.
Nauczyciele kształcenia zintegrowanego mają obowiązek poinformowania rodziców o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

6. Dotychczas przygotowywane przez nauczycieli formy i metody
zdalnego przesyłania materiałów i treści edukacyjnych poprzez dziennik
elektroniczny mogą również zostać przekazywane z wykorzystaniem
wspierającej platformy Microsoft.
7.
Harmonogram zajęć poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym podziale godzin oddziałów klasowych z uwzględnieniem
następujących wytycznych:
7.1
Zajęcia lekcyjne nauczyciela z oddziałem klasowym rozpoczynają się od
godziny 9.00 zgodnie z planem lub według uznania Nauczyciela.
7.2
Zajęcia lekcyjne nauczyciela z oddziałem klasowym trwają 45 minut.
7.3
Nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów
z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.
7.4
Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej wyjaśnia uczniom treści
programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu dedykowanych na dzienniku, na platformie Microsoft w tym nagrań
video (na żywo) bądź przygotowanych przed rozpoczęciem zajęć.
7.5
Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej przeznacza część czasu
pracy na bieżącą konsultację z uczniami, udzielanie odpowiedzi z wykorzystaniem internetowej transmisji video, dziennika elektronicznego lub
czatu.
7.6
Nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał
przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału
godzin. W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb
uwzględnia następujące treści: temat zajęć, notatka do zeszytu dla
uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom (np. program
prezentacyjny, edytor tekstu, quiz etc.) link do filmiku wyjaśniającego

dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych.
7.7
Nauczyciel ustala z oddziałem klasowym formę i zakres czasowy kontaktu z uczniami w dniu, w którym zrealizował lekcję – w celu udzielania
odpowiedzi z wykorzystaniem internetowej transmisji video lub czatu.
7.8
Dyrektor w porozumieniu z Nauczycielem i Wychowawcą danego oddziału klasowego ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia z wykorzystaniem platformy Microsoft – do określonej godziny danego bądź kolejnych dni - uwzględniając indywidualne
możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych.
7.9
Zgodnie z zapisem w pkt. 7.8 nauczyciel ustala czas na wykonanie i odesłanie drogą przez uczniów także zleconych prac domowych.
8. Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowuje zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu.
9. Wychowawcy, Nauczyciele pełnią dyżur telefoniczny dla uczniów i rodziców w ustalonych godzinach.
10. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych:
10.1
ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów zadania domowe i przesłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie z wykorzystanie dziennika elektronicznego lub innych form (ustalonym przez Nauczyciela)
10.2
w oddziałach klas I-III formy oceniania i sprawdzania wiedzy ustalają nauczyciele
10.3
ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji zarówno w formie przekazu video na żywo jak też w formie odpowiedzi
kierowanych do nauczyciela z wykorzystaniem czatu lub innych form wyznaczonych przez Nauczyciela.

10.4
zadania domowe przesłane do nauczyciela w wyznaczonym terminie
drogą dziennika elektronicznego lub innych form z wyznaczonych przez
Nauczyciela lub Platformy Microsoft 365, która jest wsparciem dla
wszystkich podmiotów.
10.5
dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone
przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów
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