Procedura zdalnego nauczania
Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach
1) Podstawą prawną procedury zdalnego nauczania jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor
Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach odpowiada za organizację realizacji
zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia.
3) Dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach za pomocą dziennika
elektronicznego oraz strony internetowej szkoły przekazuje uczniom i rodzicom
informację o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania szkoły.
4) Dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach ustala tygodniowy plan lekcji
do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas, uwzględniając w szczególności:
a. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,
d. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
5) Dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach ustala, że sposób

monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności
uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia
w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach, odbywać się będzie za pomocą
dziennika elektronicznego https://uonetplus.vulcan.net.pl/gliwice/.
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6) Dyrektor

szkoły

dopuszcza

możliwość

modyfikacji

przez

nauczycieli

treści

programowych ujętych w szkolnym zestawie programów nauczania oraz modyfikację
programu wychowawczo-profilaktycznego.
7) Dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach ustala, że konsultacje

nauczycieli dla uczniów i rodziców odbywać będą się za pomocą dziennika
elektronicznego lub aplikacji meet. Harmonogram zaplanowanych konsultacji jest
umieszczony na stronie internetowej szkoły. Rodzice oraz uczniowie mogą za
pośrednictwem

dziennika

elektronicznego

prosić

o

dodatkowe

konsultacje

indywidualne z nauczycielami.
8) Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania szkoły zamieszczane będą na bieżąco

na stronie szkoły https://zszs-gliwice.pl/ i szkolnej stronie FB
https://www.facebook.com/ZSSpJKorczaka/.
9) W Zespole Szkół Specjalnych zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej, zdalnej

i hybrydowej przy uwzględnieniu wszystkich potrzeb i możliwości psychofizycznych
uczniów oraz dostosowaniu metod i form pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
10) Dyrektor decyduje o formie prowadzenia zajęć w poszczególnych klasach kierując się

sugestiami nauczycieli, wychowawców i rodziców.
11) Edukacja zdalna i hybrydowa jest prowadzona poprzez Google meet, materiały

przygotowane przez nauczyciela są zamieszczane w aplikacji classroom.
12) Lekcje realizowane poprzez aplikację Google meet są prowadzone przy włączonych

kamerach nauczyciela i uczniów.
13) Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik

kształcenia na odległość trwa 45 minut.
14) Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę możliwości intelektualne i psychofizyczne ucznia

może dopuścić prowadzenie zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut.
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15) Aby zapewnić bezpieczne uczestnictwo w zajęciach poprzez platformę Google meet

wszystkim uczniom i nauczycielom utworzono nowe konta mailowe w domenie szkoły
zszs-gliwice.pl.
16) Uczniowie, którzy nie mają dostępu do infrastruktury informatycznej, oprogramowania

i Internetu, po zgłoszeniu tego faktu wychowawcy klasy mogą korzystać z dostępnego
sprzętu na terenie szkoły.
17) Wychowawcy

klas są zobowiązani do zgłaszania problemów ze sprzętem

informatycznym swoich podopiecznych w sekretariacie szkoły.
18) Uczeń uczestniczący w zajęciach zdalnych lub hybrydowych ma odnotowywaną

obecność w dzienniku elektronicznym poprzez zapis nz. Uczniowie uczestniczący
w edukacji

stacjonarnej

mają

odnotowaną

obecność

zgodnie

z

wcześniej

obowiązującymi zapisami.
19) Nauczyciel w trakcie edukacji zdalnej może korzystać ze stron zaproponowanych przez

MEN, jednak powinien dostosować treść do indywidualnych potrzeb i specyfiki szkoły.
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być
realizowane w szczególności z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem
www.epodreczniki.pl.
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

Egzaminacyjnej

i

okręgowych

komisji

egzaminacyjnych,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela.
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20) W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym nauczyciele
obowiązani są do informowania rodziców o dostępnych materiałach na platformie
classroom.
21) Nauczyciel może wysłać zadania dodatkowe dla uczniów zdolnych w formie filmów,
prezentacji, quizów, itp.
22) Dopuszcza się możliwość innego kontaktu z uczniem (e-mail lub sms) w przypadku
zaistnienia problemów z przekazem treści zadania.
23) Kształcenie zawodowe:
a) prowadzi się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz zajęć

praktycznych,
b) programy nauczania zawodu mogą być modyfikowane w taki sposób, aby część

niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej w tym roku szkolnym, mogła być
realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na
kolejne lata była zrealizowana obecnie,
c) młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu

z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne.
24) Wszyscy uczniowie szkoły realizują w formie nauczania zdalnego, hybrydowego

i stacjonarnego zajęcia rewalidacyjne. Ilość godzin z tego zakresu nie ulega zmianie i jest
zgodna z ramowymi planami nauczania.
25) Uczniowie

mogą

korzystać

z

opieki

psychologiczno-pedagogicznej

poprzez

telekonferencje z pedagogiem i psychologiem szkolnym lub osobiście po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu w godzinach pracy pedagoga i psychologa.
26) Nauczania indywidualne realizowane są w formie zdalnej przy uwzględnieniu

wszystkich potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów oraz dostosowaniu metod
i form pracy.
27) Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe odbywają się według starych zasad tzn. w formie
stacjonarnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przewidzianych na czas trwania epidemii
COVID 19.
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28) Dyrektor szkoły dopuszcza inną formę przeprowadzenia egzaminów po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej.
29) Egzaminy zewnętrzne odbywają się zgodnie z określonymi procedurami i zaleceniami
opracowanymi przez CKE i MEN.
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