
załącznik do Zarządzenia nr 14/2020
z dnia 26 października 2020 r.

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA
w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie

Sposób realizacji zadań szkoły dla klas 4-8
W okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

§ 1. 1. Ustala się, we współpracy z nauczycielami, wziąwszy pod uwagę:
1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego

w ciągu dnia,
4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
że zdalne nauczanie w Zespole Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie odbywać się będzie
według obowiązującego dotychczas planu lekcji.

2. W celu ujednolicenia zasad i ułatwienia sposobu prowadzenia zdalnego nauczania,
nauczyciele będą wykorzystywać podczas zajęć platformę Google Classroom.

3. Lekcje zdalne prowadzone będą przez każdego nauczyciela zgodnie z obowiązującym
planem lekcji (dostępnym we-dzienniku i na bieżąco aktualizowanym) wg następujących
zasad:

1) nauczyciel rozpoczyna lekcję w dniu i o godzinie zgodnie z obowiązującym planem zajęć
stacjonarnych poprzez połączenie internetowe z klasą na Google Classroom (uczestnicy
dołączają do spotkania przez link umieszony w kalendarzu Google Classroom, dostępny
także w zakładce dotyczącej danego przedmiotu),

2) lekcja może obejmować krótkie wprowadzenie nauczyciela, przekazanie i omówienie
materiałów oraz pracę ucznia. Czas trwania lekcji online prowadzonej na żywo w czasie
rzeczywistym i transmitowanej na ekranie z uwagi na higieniczne warunki pracy z
wykorzystaniem TIK nie powinien przekroczyć 30 minut,

3) praca ucznia - wykonanie zadania, praca z tekstem, rozwiązanie testu, itp. - powinna
odbywać się w trakcie 45-minutowej lekcji,

4) dopuszcza się możliwość zadania przez nauczyciela do wykonania po lekcjach jako
zadanie domowe wyłącznie dłuższej wypowiedzi pisemnej z języka polskiego, ćwiczeń z
matematyki oraz języka angielskiego,

5) w trakcie zdalnego nauczania zapowiedziane sprawdziany/prace klasowe odbywają się z
wykorzystaniem Google Classroom w czasie rzeczywistym trwania lekcji. Ilość zadań do
wykonania w trakcie sprawdzianu wiedzy dostosowana jest do czasu 30 minut. Uczeń
natomiast ma do wykorzystania 45 minut na napisanie sprawdzianu (30 minut na napisanie
i dodatkowe 15 minut na ewentualne dokończenie, sprawdzenie, ewentualne poprawki i
odesłanie do nauczyciela),

6) zapowiedziane przed wprowadzeniem nauczania zdalnego sprawdziany i prace klasowe
odbywają się zgodnie z zapisami w terminarzu we-dzienniku w celu uniknięcia kumulacji
w/w form sprawdzania wiedzy po powrocie do nauczania stacjonarnego,

7) w trakcie nauczania zdalnego nauczyciel jest dostępny dla uczniów (w czasie
przewidzianym planem zajęć danego dnia) tak aby uczniowie mogli kontaktować się z nim
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(zadawać pytania, konsultować i rozwiązywać problemy) za pośrednictwem Google
Classroom,

8) w trakcie nauczania zdalnego na każdej lekcji sprawdzana jest obecność, która
odnotowywana zostanie w dzienniku elektronicznym,

9) przed przystąpieniem do pracy zdalnej pracownik zapoznaje się z treścią Zasad Pracy
Zdalnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

10) nauczyciele w trakcie prowadzonych zajęć zdalnych przebywają na terenie szkoły (zgodnie
z planem lekcji) lub pracują zdalnie w domu po złożeniu pisemnego wniosku (załącznik nr
2 do niniejszego zarządzenia) i uzyskaniu zgody dyrektora na pracę poza budynkiem
szkoły.

4. Obowiązkowym narzędziem nauczycieli, uczniów i rodziców służącym do informowania
uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach,
pozostaje obowiązujący w szkole e-dziennik, w którym w dalszym ciągu odnotowuje się
realizację podstawy programowej zapisując temat zajęć oraz frekwencję uczniów na lekcjach.

5. Uczniowie nieobecni na lekcji online w czasie rzeczywistym, z powodu ważnych przyczyn
wskazanych przez rodzica w pisemnym usprawiedliwieniu, mają udostępnione w Google
Classroom materiały/notatki dotyczące lekcji, z którymi zobligowani są się zapoznać przed
uczestniczeniem w kolejnych zajęciach.

6. Uczniowie zobowiązani do realizacji i wykonania ewentualnych zadań z lekcji, na której byli
nieobecni przed rozpoczęciem kolejnych zajęć z danego przedmiotu.

7. Obowiązkiem nauczycieli jest dostosowanie wymagań dotyczących obciążenia uczniów
pracą do trudności wynikających z realizowania zdalnego nauczania.

8. W przypadku powzięcia przez wychowawcę klasy lub nauczycieli przedmiotów informacji
o trudności ucznia z korzystaniem z Google Classroom, ich obowiązkiem jest ustalenie
przyczyn tych trudności i poinformowanie o tym dyrektora szkoły.

9. Nauczyciele mają obowiązek poinformować dyrektora szkoły także o uczniach, którzy mimo
braku przeszkód technicznych uchylają się od realizacji zdalnego nauczania.

PROGRAMY NAUCZANIA, PODRĘCZNIKI I INNE MATERIAŁ Y.

§ 2. 1. Obowiązujący w szkole zestaw programów nauczania nie ulega modyfikacji.

2. Podstawowymi źródłami i materiałami niezbędnymi do realizacji zajęć są obowiązujące w
szkole podręczniki, ćwiczenia i inne materiały.

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane
w szczególności:

1) z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez
Ministra Edukacji Narodowej pod adresem www.epodreczniki.pl;
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej,
stronach internetowych jednostek podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego
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nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
okręgowych komisji egzaminacyjnych;
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
d) innych niż wymienione w lit. a - c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela,

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny
pracy ucznia;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w postaci Google Classroom
zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, a
przede wszystkim obowiązującym w szkole e-dziennikiem;

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich
realizacji przez ucznia w domu - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami
sprzężonymi.

Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności
uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców o postępach ucznia w

nauce i uzyskanych przez niego ocenach.

§ 3. 1. Uczniowie zobowiązani są pracować samodzielnie według podanych przez nauczycieli
wskazówek. Korzystanie z pomocy innych osób nie może wykraczać poza wymiar
praktykowany przed wprowadzeniem zdalnego nauczania. W razie trudności uczniowie mają
prawo poprosić o pomoc nauczyciela komunikując się przez Google Classroom w trakcie
trwania lekcji.

2. Realizowanie lekcji i wykonywanie zadań zleconych przez nauczycieli jest dla uczniów
obowiązkowe. W uzasadnionych przypadkach losowych uczniowie lub ich rodzice mogą
poprosić nauczycieli o przesunięcie terminu ich realizacji.

3. Jeśli nauczyciel polecił uczniom wykonanie zadania i jego odesłanie - uczniowie przesyłają
je nauczycielom przez Google Classroom w trakcie trwania lekcji lub w terminie wskazanym
przez nauczyciela (w przypadku języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

4. Uczeń, który nie wykonał zadanych prac i nie zgłosił problemów, może otrzymać ocenę
niedostateczną.

5. Po sprawdzeniu zadania nauczyciele przekazują uczniom informację, co wymaga poprawy i
jak tę poprawę należy wykonać.

Współpraca dyrektora z nauczycielami i koordynowanie
Przez niego współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami.

§ 4. l. Dyrektor i wicedyrektorzy szkoły systematycznie koordynują i monitorują współpracę
nauczycieli z uczniami i rodzicami.

2. Uwagi dotyczące realizacji w szkole zdalnego nauczania powinny być zgłaszane przez
uczniów i rodziców nauczycielowi przedmiotu lub wychowawcy klasy. Szczególnie ważne
problemy dotyczące realizowanego w szkole zdalnego nauczania powinny być zgłaszane przez
nauczycieli, uczniów i rodziców dyrektorowi szkoły.
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3. W celu właściwej i skutecznej realizacji w szkole zdalnego nauczania wskazane jest
codzienne kontrolowanie wpisów we-dzienniku przez uczniów i rodziców.

4. Uczniowie i ich rodzice mają prawo konsultować się w dowolnym czasie z nauczycielami
prowadzącymi zajęcia i wychowawcami klasy poprzez wykorzystanie modułu "wiadomości"
we-dzienniku. Nauczyciele mają obowiązek udzielić odpowiedzi bez nieuzasadnionej zwłoki
w dniach i w czasie świadczenia przez nich pracy.

5. W sytuacji nadzwyczajnej możliwe jest przeprowadzanie posiedzenia rady pedagogicznej na
odległość, za pomocą wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej.

Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły.

§ 5. 1. Obowiązujący w szkole e-dziennik służy do dokumentowania realizacji zadań szkoły, w
tym potwierdzenia realizacji zadań przez nauczycieli.

2. Nauczyciele są zobowiązani do realizacji swoich zadań według obowiązującego planu lekcji.

3. Nauczyciele mają obowiązek dokumentowania zrealizowania zajęć poprzez zapisanie w e-
dzienniku tematu lekcji oraz odnotowania frekwencji uczniów na zajęciach i wpisanie ocen.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r.
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