Procedury i zasady nauczania zdalnego w
Szkole Podstawowej nr 4
w Cieszynie
aktualizacja od 22.11.2021

I. Nauczanie zdalne i hybrydowe:
1. Szkoła pracuje zgodnie z obowiązującym planem lekcji uwzględniając
bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze (lekcja w trybie on-line
trwa 30 min, może być przedłużona do 45 minut przez nauczyciela).
2. Wyznacza się następujące godziny rozpoczynania lekcji online:
Lekcja 1- 8.00
Lekcja 2- 9.00
Lekcja 3- 10.00
Lekcja 4- 11.00
Lekcja 5- 12.00
Lekcja 6- 13.00
Lekcja 7- 14.00
Lekcja 8- 15.00
Lekcja tzw. „zerowa” zaczyna się o godzinie 7.25
II. Nauczanie hybrydowe:
1. Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny – wg procedur
nauki zdalnej obowiązujących w szkole.
2. Pozostałe klasy pracują stacjonarnie. Nauczyciele uczący w klasie objętej
kwarantanną, uczą pozostałe klasy w sposób stacjonarny (chyba, że
sanepid zdecyduje o wysłaniu nauczycieli na kwarantannę, wtedy
organizowane będą zastępstwa w miarę możliwości kadrowych), lekcje z
klasą wyłączoną z nauczania stacjonarnego prowadzą zdalnie ze szkoły.
3. Praca odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
4. Rodzaj nauczania hybrydowego zostanie wybrany przez dyrektora szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii
powiatowego inspektora sanitarnego, po uwzględnieniu sytuacji
epidemicznej szkoły.

5. W chwili przejścia szkoły na jakąkolwiek formę nauczania hybrydowego,
nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne z uczniami przebywającymi wg
planu na terenie placówki, uczącym się zdalnie prowadzą lekcje on-line w
czasie rzeczywistym, wysyłają materiały i linki do ćwiczeń zgodnie z
zarządzeniem dyrektora szkoły.
III. Sposób prowadzenia zajęć:
3. Metoda synchroniczna- zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą
narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami z zastosowaniem
www.office365.com (aplikacja Microsoft Teams).
2. Asynchronicznie (uzupełnienie dla metody synchronicznej) – nauczyciel
udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym
np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów edukacyjnych,
dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na platformie/w sieci, lekcje
przez pracę w chmurze, łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w
czasie. Udostępnianie materiałów odbywa się za pośrednictwem edziennika, strony internetowej szkoły lub poczty elektronicznej a w
sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów
komórkowych ucznia lub rodziców.
3. Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie ze szkoły.
4. Nauczyciel zdalne nauczanie może prowadzić ze swojego domu za zgodą
dyrektora. Możliwość ta występuje gdy wszystkie nauczane klasy również
pracują zdalnie.
5. Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne, zgodnie z przydzielonym
wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
6. Nauczyciele dostosowują program nauczania do narzędzi, które
zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
7. Uczniowie, którzy pochodzą z rodzin wielodzietnych i nie posiadają
sprzętu komputerowego mogą go wypożyczyć ze szkoły na czas
nauczania zdalnego (minimum trójka dzieci na nauczaniu zdalnym).
Wypożyczenie sprzętu do nauczania zdalnego dla innych dzieci jest
możliwe tylko w trudnej sytuacji życiowej ( na wniosek rodzica z
uzasadnieniem) oraz w miarę możliwości szkoły.
8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze
swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność
za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych
nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani
do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych
osobowych.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.

10.Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania i stworzenia warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu wykonywania pracy nauczania
zdalnego.
11.Nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania swojej pracy poprzez edziennik lub dokumentację wskazaną przez dyrektora szkoły.
IV. Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie
nauczania zdalnego
1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do
utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z
wykorzystaniem następujących narzędzi:
-e-dziennika,
- poczty elektronicznej e-maili,
- telefonów komórkowych i stacjonarnych,
- komunikatorów .
Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości
sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.
V. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach
oraz otrzymanych ocenach
1. W trakcie nauczania zdalnego i hybrydowego skala ocen oraz kryteria
oceniania są zgodne z dotychczasowym Ocenianiem Wewnątrzszkolnym.
2. W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor
szkoły odpowiada za organizację i realizację zadań szkoły z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego
sposobu realizacji tych zadań.
3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
realizowane będą z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych
udostępnionych i rekomendowanych przez MEN,
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i
radiofonii,
d) platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez
nauczyciela, w tym: podręczników, kart pracy, zeszytów oraz zeszytów
ćwiczeń,

4. Komunikacja nauczyciel - uczeń lub nauczyciel - rodzic odbywać się
będzie:
a) za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony Internetowej
szkoły,
b) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms,
c) drogą mailową lub na zamkniętej grupie komunikatorów założonych na
potrzeby edukacji zdalnej,
d) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie videokonferencji.
5. Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wg planów
nauczania, z możliwością ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod
i form pracy nauki na odległość.
6. Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są do realizowania
treści z podstawy programowej. Planując jednostkę lekcyjną powinni
uwzględnić przepisy BHP oraz potrzeby i ograniczenia psychofizyczne
uczniów, w tym skierowanych do kształcenia specjalnego.
7. W czasie zagrożenia, gdy podstawa programowa będzie realizowana za
pomocą zdalnego nauczania ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia
będzie polegało na monitorowaniu jego wytworów pracy poprzez:
a) zdjęcia lub filmiki z wykonanych zadań,
b) rozmowy telefoniczne, videokonferencje,
c) komunikację za pomocą dostępnych komunikatorów np. Messenger,
d) karty pracy, notatki, testy, kartkówki, sprawdziany odesłane przez
pocztę elektroniczną , odpowiedź ustną , sprawdziany online.
VI. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na
odległość
1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich
możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w
wersji elektronicznej,
2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu
czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i
do Internetu,
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie
nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu
komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie
tych zadań w alternatywny sposób,
4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie
nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości
psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w
alternatywny sposób,

5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu
poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć
pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi
informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz
czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,
6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za
wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia,
projekty, wypracowania, notatki i in.
7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy,
sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego
wykonania pracy przez ucznia,
8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia wskazówek
technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
powinno zostać wykonane,
9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin
wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej
poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub
zawiera błędy.
VII. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
1. Dyrektor szkoły powołał zespół nauczycieli odpowiedzialnych za
organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Do zespołu należą wychowawca oraz nauczyciele uczący, specjaliści,
logopedzi, pedagodzy, psycholodzy.
3. Wychowawca bądź inny wyznaczony nauczyciel zespołu będzie
odpowiedzialny za zdalny kontakt z dyrektorem szkoły.
4. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je
zrealizować w sposób zdalny.
5. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości
psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę
należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji
stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
uczniom.
6. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w

stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać
alternatywną formę realizacji zajęć.
7. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w
uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny,
przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
8. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne
konsultacje lub umożliwia naukę w szkole.
9. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w
czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np.
komunikator społecznościowy.
10. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista,
informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły/placówki.
11. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom
drogą mailową i/lub poprzez e-dziennik.
VIII
1. Jest możliwa aktualizacja powyższych procedur z tytułu stale
zmieniającej się sytuacji epidemicznej w kraju, z powodów
organizacyjnych szkoły oraz zmian w obowiązujących przepisach.

