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Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krynicy-Zdroju

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie zdalnego nauczania

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie

szczególnych rozrviązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania

j ednostek systemu o światy w zrłiązku z zap obieganiem, p rzeciw działaniem

1.

i zw alczaniem C OVID- 1 9,

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca2020 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie cza§owego ograniczenia funkcjonowania jednostek

system u oświaty w zw iązku z zap obiegan iem, przeciwdziałan iem i zrvalczan iem

CovID_19.

Dyrektor szkoĘ, w porozumieniu z naucrycielami ZSP nr 1 w Krynicy-

Zdroju, wprowadza w okresie zawieszenia zajęć w szkole i prowadzenia zdalnego

nauczania następujące zasady:

Tygodniowy zakres treści nauczaniado zręaLizowania w poszczególnych oddziŃach

klas odbywa się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

Zajęcia prowadzone w sposób zdalny muszą uwzględniać potrzeby edukacyjne i

możliwości psychofizyazne dzieci i uczniów, w tym dzieciuczęszczających na zĄęcia

rewalidacyj no-wychow aw cze.

Nauczanie zda|ne musi byó prowadzoneprzeznauczycieli tak, aby byłarealizowana

podstawa programowa.

Praca zadawana w ramach jednostki lekcyjnej do realizacji łącznie z mńeńńami

prezentacyjnymi nie może ptzekłaczaó jej wymiaru ( w przypadku zajęó lekcyjnych

45 minut).

Nauczanie zda|ne z poszczęgólnych przedmiotów nalezy organizować tak, aby częśó

czasu uczeń poświęcał na pracę bez konieczności korzystania z komputera z

wyj ątkiem informatyki.

2,

4,

5.



6. Ocenianiu będą podlegały:

prace uczniów przesyłane nauczycielom drogą elektroniczną wykonane na

komputerzeo

prace wykonane bezużyciakomputera zeskanowane lub w postaci zdjęcia

i przesłane do nauczyciela drogą elektroniczną,

quizy prowadzone za pomocą platform edŃacyjnych,

nagr an7a vi de o przedstawiaj ąc e umi ej ętno ś ci ucznia prze słane za p omo aą

komunikatora elektronicznego lub poczty elektronicznej tak, ńy były

dostępne tylko dla tlcznia lub rodzica (opiekuna prawnego) i nauczyciela,

praca ucznia w czasie zajęć w trybie wideokonferencj i, rozmowy z uczniem

wykorzystuj ące narzędzia teleinformatycznebezużycia obrazu lub z jego

użyciem.

Informacja o postępach w nauce będzie przekazywatazapomocą dziennika

elektronicznego.

Dokumentacjarcalizacjizdalnegonauczania jestumieszczanawdzienniku

elektronicznym.

Każdy uczerl lub rodzic ma możliwośó konsultacji z nauczycielem prowadzącym

poprzez dziennik elektroniczny lub kontakt telefoniczny w czasie zgodnym z planem

zajęć nauczyciela dostępnym na stronie internetowej szkoły. Kontakt telefoniczny

powinien byó ustalony z naulazycielem poptzęz ustalenie terminu drogą mailową

w dzienniku elektroni czrLym.

I0. Zajęcia z wykotzystaniem metod i technik kształcenia na odległośó mogą byó

r ealizow ane w szcze gólności :

1) z wykorzystaniem:

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

podadresemy^w]y_-ę_p..Q_dl9"__c_Zntkj;p.l,

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach

internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego

nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji

E gzarinacyj nej i okrę gowych komi sj i egzarinacyj nych,

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

].
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9.



d) innych niz wymienione w lit. a-c matęriałów.wskazanychprzeznauczyciela;

2) ptzęz podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela,

potwierdzających zapoznanie się zę wskazanym materiałem i dających

podstawę do oceny pracy ucznia;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapevłniĄących

wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

4) ptzez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach

ich realizacji ptzez dziecko lub ucznia w domu - w przypadku dzieci objętych,

edukacj ą wczesnoszkolną i zĄęciami rewalidacyjno-wychow awczymi.

11. Zajęcia realizowane z wykotzystaniem metod i technik kształcenia na odległośó lub

innego sposobu kształcenia, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed

dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

zajęó dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio

zuczniarli albo na ichrzecz, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia26 stycznia 1982
r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z2ll9r.poz.2ż15).

12. Nauczyciele w porozumieniu z dyrektorem dostosowują plany nauczaniai wynikające

znichtreści tak, aby mozliwa była ich reaIizacjaprzlzzdalne nauczanie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Krynica-Zdrój,Z4 marca 2020 t.
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