Organizacja zdalnego nauczania
1. Nauczyciele prowadzą lekcje on-line na platformie Teams zgodnie z ustalonym tygodniowym podziałem
godzin.
2. Zaznaczają uczniom – zaplanuj spotkanie – wszystkie cykliczne lekcje ze swojego przedmiotu na dany
tydzień.
3. Lekcje on-line trwają 30 minut, 15 minut praca własna ucznia, konsultacje indywidualne.
4. Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej wyjaśnia uczniom treści programowe z wykorzystaniem
opracowanych przez siebie form i metod.
5. Zasady zdalnego nauczania znajdują się na stronie szkoły w zakładce Nauczanie zdalne.
6. Nauczanie zdalne prowadzimy dwutorowo, lekcje video na Teams i lekcje zadawane on-line – e-dziennik
i Teams.
7. Nauczyciele monitorują postępy uczniów oraz weryfikują wiedzę i umiejętności uczniów oraz ich
postępy w nauce.
8. Oceniają wybrane treści programowe poprzez kartkówki, sprawdziany, testy, sprawdzenie ćwiczenia,
zadania, pracy literackiej lub innego wytworu pracy ucznia
9. Formy oceniania i sprawdzania wiedzy z poszczególnych przedmiotów zgodnie z Przedmiotowymi
Zasadami Oceniania, znajdują się na stronie szkoły w zakładce Nauczanie zdalne.
Uczniowie
1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego organizują naukę własną w domu.
3. Zgłaszają wychowawcy (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców) na bieżąco wszelkie
wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania.
4. Nie przedłużają niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze. Przerwy, nawet krótkie są
obowiązkowe!
5. Przestrzegają zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
6. Pamiętają o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile
widziane!)
7. Pilnują czasu spotkań z nauczycielem
8. Planują, kiedy rozpoczynają naukę, kiedy robią przerwę, kiedy kończą
9. Nie odkładają zadań na później
10. Zapraszają szkołę do swojego pokoju – przygotowują miejsce pracy, dbają o przydatne materiały oraz o
swój wygląd,
11. Pamiętają, że sam stali się swoimi nauczycielami
12. Współpracują z innymi – ciągle przecież mogą działać razem
13. Samodzielnie pracują w czasie wideokonferencji.
Rodzice
1. Zachęcają dzieci do samodzielnej pracy.
2. Kontaktują się z wychowawcą i nauczycielami za pomocą ustalonego kanału komunikacyjnego,
udostępniają swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystają regularnie z dziennika elektronicznego,
sprawdzają stronę internetową szkoły.
3. W miarę możliwości wspierają dzieci w wykonywaniu zadanych prac.
4. Dzielą się informacją zwrotną na temat zdalnego nauczania.
5. Stwarzają dzieciom miejsce do zdalnej nauki. Nie uczestniczą w wideokonferencjach
(wideokonferencje nie są zajęciami otwartymi, wszyscy dbamy o ochronę danych osobowych).
6. Rodzice, którzy mają problemy z nauczaniem zdalnym proszeni są o poinformowanie
dyrektora szkoły celem eliminacji przeszkód w realizacji nauczania.
7. Dyrektor szkoły udziela wszelkich informacji, wyjaśnień i pomocy - tel. 606 907 091,
e-mail i.zapala@int.pl.
8. Pedagog szkolny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 i 16:00-17:00
tel. 663 615 293, e-mail pedagolog@int.pl
9. W ramach wsparcia wychowawcy i nauczyciele udzielają konsultacji rodzicom
i uczniom zgodnie z harmonogramem, który znajduje się w PZO/Nauczanie zdalne.

