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Zasady kształcenia na odległość
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L Formy kształcenia i wykorzysĘwane sposoby komunikacii zdalnei w okresie
czasowego ograniczenia funkcionowania szkoły.

1,, W okresie.czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły wprowadza się formę kształcenia na
odległość.

2, Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik Librus
Synergia, Podstawową platformą edukacyjną jest ZOOM. Na platformie edukacyjnej założone są
indywidualne konta nauczycieli. Nauczyciel ma obowiązek przed rozpoczęciem lekcji przesłać
zaproszenia uczniom poprzez dziennik Librus Synergia,

3. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje równiez inne platformy internetowe,
m.in:

1) .\1 ;,.,,,il7ll:i..,l)l
2) :.:, _::._::1i.ź*, lłjźl.trł| l:2fu1l<ł:}t:

3],,l1f,|.r1|t,ł:ł::L&
4) .:,:.,:,:,, .l!:i,lr:|al.,.l.,,a' J:J,}z,Ź
5 ] \,,; \,:,.::|.:i,'r.: a :..i,}.ź..:1;r.ri |,,,1 1 r; g.;1L

6) ,,.,-,,*,]
7) .:: :::.:,;|,i ) : l|,:,z.,;,. ł::1,,l1}ż'::ilJ}.ź}},

B] | 11.1,;1;,,f.1 ;|.ł.11.:.;11ir::|rtf zł"ł:,t1.*;s-t:łl,:''y";:"ł:.1;ł-,;,-;:t,xi,:zrzir"l,&f

9] | ::, :, ?;; : :,lł12,.:;u:łł ł: ł tlł zł z:i . ł,ł, ź f
1,0) l:żlz:1ź;;.: :;: l.ryg.: ilp;;yg|
11J Youtube, blogi, inne.

4. Z platform internetowych korzystają:
aJ uczniowie;
b) nauczyciele.

5. Nauczyciele na w/w platformach mogą:
a] prowadzić lekcje online (lekcja nie może trwać dłużej niż 30 minut);
b] zamieszczać i v,lykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, nagraną

lekcją;
c) zamieszczać i vlykorzystywać prezentacje;
d) zamieszczać iv,rykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi;
e) zamieszczać i vlykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia,

6. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległoś ć zalicza się:

aJ prowadzenie zajęć online;
b] rozmowy telefoniczn e z uczniami;
c] rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;
d] prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on * line;
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e] prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form
komunikowania się na odległość;
prowadzenie konsultacji w czasie zajęćwyznaczonych w tygodniowym planie,

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i

ucznia, która może odbyłvać się z użyciem monitorów ekranowych, ale takżebez ich użycia -
w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły i po
poinformowaniu ucznia o sposobie rea|izacji zajęć.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą byĆ realizowane w
szczególności:
zwykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji
między nauczycielem, uczniem lub rodzicami, w formach określonych w pkt 6,

przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających
zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia,
przezinformowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacjiprzez
ucznia w domu w przypadku zajęć rewalidacyjnych oraz uczniów z niepełnosprawnoŚcią
intelektualną w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie ma
dostępu do odpowiedniej platformy:

każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi
wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, iPhone) oraz
przekazuje zgromadzone informacje nauczycielom uczącym w danej klasie i dyrektorowi szkoły;
w przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu, wychowawca informuje o tym fakcie nauczycieli
tlczących w danej klasie, którzy są zobowiązani do przygotowania
w ciągu dwóch dni od otrzymania informacji materiałów edukacyjnych i ich przesłania do
kancelarii;
pracownik kancelarii drukuje materiały, które może odebrać rodzicfprawny opiekun lub
pełnoletni uczeń w ,,OKIENKU", umiejscowionym przy wejściu głównym do szkoły;
w szczegó|nych przypadkach dopuszcza się wysłanie materiałów pocztą;

IJczeń lub jego rodzice nieposiadający sprzętu do zdalnej nauki ma prawo wystąpić do dyrektora
szkoły o jego użyczenie. Dyrektor szkoły użycza sprzęt na podstawie umowy użyczenia. Wzor
umowT/ użyczenia znajduje się na stronie wvyw. zspZgarwolin.pl ,

Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego
współpracy zuczniami i rodzicami.

Współpracę nauczycieli zuczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły.

Problemy zgłaszane nauczycielom przez uczniów i rodziców w trybie pilnym mają być
p r zekazywan e Dyrektorowi szkoły,

Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez
dyrektora poprzez e-dziennik i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenia odpowiedzi na
informacje.

Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać
wezwany przez dyre-ktora do szkoły.

Rady Peda gogiczne są przeprowadzane w formie videokonferencji prowadzonej za pomocą
wskazanej przez dyrektora platformy komunikacyjnej, Obecność członka Rady Pedagogicznej
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potwierdzana jest przez fakr zalogowania się. Na liście obecności wpisuje się obok nazwiska
nauczyciela skrót ,,ob". Głosowania przeprowadza się w sposób określony w Regulaminie Rady
Pedagogicznej, Dopuszcza się przeprowadzenie Rady Pedagogicznej za pośrednictwem
,,wiadomości" w dzienniku Librus Synergia,

Wychowawcaczuwanad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanychprzeznauczycieli
materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy,
O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomiĆ
dyrektora szkoły,

Każdy pracownik pedagogiczny składa raz w tygodniu, w pierwszy poniedziałek po upływie
poprzedniego tygodnia raport z realizacji zadań, Dokumentowanie przebiegu nauczania i
wychowania odbywa poprzez systematyczne rejestrowanie odbytych zajęĆ w dzienniku
elektronicznym w module Praca zdalna [nauczyciele dokonują wpisów w Librusie w zakładce
Dodatkowe godziny nauczyciela - Praca zdalna nauczycieli)
Raport stanowi podstawę do rozliczenia godzin nadliczbowych,
Raport powinien zawierać zestawienie poszczególnych klas fgrup międzyoddziałovrlych), daty
i godziny zrealizowanychzajęć, informację o frekwencji uczniów [w przypadku zajęć onlineJ lub
wskazanie |iczby uczniów w czasie konsultacji, wskazanie zakresu treści nauczania z podstawy
programowej oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które wykorzystano do
realizacji.

O rganizaci a pracy zdalnei poszczególnych grup nauczycieli.

Nauczyciele przedmiotu są dostępni dla ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie z
tygodniowym planem zajęć, uwzględniając przerwy między poszczególnymi jednostkami
lekcyjnymi. W czasie pracy organizują spcltkania ze swoją z klasą na uzgodnionym portalu,
platformie W czasie pozostałych godzin pracy udzielają uczniom konsultacji,

Nauczyciele przedmiotu kształcenia zawodowego praktycznego są dostępni dla ucznia w
godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć, uwzględniając przerwy między
poszczególnymi jednostkami lekcyjnymi. W czasie pracy organizują spotkania ze swoją z klasą na
uzgodnionym portalu, platformie. W czasie pozostałych godzin pracy udzielają uczniom
konsultacji.

Nauczyciele przedmiotów we współpracy znauczycielami współorganizującymi kształcenie
uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego planują swol'e zajęcia z uczniami dostosowując
sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możIiwości uczniów, w tym wynikających z
indyłvidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych z zachowaniem zasad:
równomiernego obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,

d] łączenie przemienne kształcenia zużyciem monitorów ekranowych i bez ich uzycia,
e] uwzględnieniem ograniczeń wynikających z dysfunkcji i ze specyfiki zajęć.

Nauczyciel wysyła każdą pracę z|ecaną uczniom, nauczycielowi współorganizującemu
kształcenie, który dostosowuje ją do potrzeb i możliwości ucznia, następnie monitoruje pracę
ucznia.

4. Nauczyciele prowadzący zaięcia w ramach zaięć rewalidacyinych ustalają z uczniem
i jego rodzicami godziny, w czasie których będą prowadzl|izajęcia,rozmory, udzielali konsultacji
z wykorzystaniem np. internetowej transmisji video, czatu lub e-dziennika.
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Nauczyciele prowadzący zajęcia z dziećmi cudzoziemskimi - j. polski i zajęcia wyrównawcze,
nauczanie programem indywidualnym,zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze ustalają z uczniem i
jego rodzicamigodziny, w czasie których będą prowadziIizalęcia,rozmowy, udzielali konsultacji
zwykorzystaniem np, internetowej transmisji video, czatu lub e- dziennika.

Nauczyciele prowadzący zaięciaw ramach zaięć korekcyino - kompensacyinych są dostępni
dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy. Prowadzą zajęcia, rozmowy,
udzielają konsultacji zwykorzystaniem np. internetowej transmisji video, czatu lub e- dziennika.

Nauczyciele prowadzący zaięcia logopedyczne są dostępni dla uczniów, rodziców
i nauczycieliw godzinach swojej pracy, Prowadzą zajęcia, rozmowy, udzielają konsultacji
z wykorzy stani em np. internetowej transmisj i video, czatu lub e-dzi ennika.

Pozostali specialiści (psycholog i pedagodzy) są dostępni dla uczniów, rodziców
i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Udzielają konsuitacji zv,lykorzystaniem dziennika elektronicznego Prowadzą wsparcie
indywidualne, grupy wsparcia on-line.

Nauczyciele współorganizuiący kształcenie ustalają indywidualnie z rodzicami zasady
wsparcia iwspółpracy, zgodnie z ustaloną |iczbągodzin w umowie o pracę.

Nauczyciele biblioteki są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy za pomocą Środków
komunikacji elektronicznej. Ich zadania to:
udostępnianie zasobów biblioteki on-line,
udzielanie wsparcia uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych przez
nauczycieli, szczegolnie w zakresie wskazywania literatury przedmiotu w formie elektronicznej,
publikacja razw tygodniu recenzji ciekawej książki jako zachęta do jej przeczytania.

Nauczyciele świetlicy są dostępni dla uczniów i rodziców za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w godzinach swojej pracy. Prowadzą konsultacje i wsparcie w zakresie
rozpowszechniania ciekawych form relaksu, spędzania czasu wolnego, higieny pracy umysłowej
itp, do wykorzystania w czasie przedłużającego się pobytu uczniów w domu.

Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych
oddziałach.

Nauczyciel planując treści nauczania jest obowiązany uwzględnić możliwości psychofizyczne
uczniów w podejmowaniu wysiłku, warunki rodzinne dziecka, zróżnicowanie zajęć w danym
dniu, łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, ograniczenia
wynikające ze specyfiki zajęć.

Zakres dobranych treści e-lekcji ma uwzględniać czas jej trwania - 30 minut. Pozostała część
jednostki dydaktycznej przewidziana jest na konsultacje indylvidulane z uczniami
i dodatkowe wyjaśnienia,

Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości
i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotuJ powinny być przekazywane
z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi
zadaniami z p ozostałych przedmiotów.

Za}eca się, aby instrukcje dla uczniów były proste ijasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi,
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5, W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel.
Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

V. Ocenianie uczniów.

1, Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni w Szkole, z
uwzględnieniem w szczegolności: co uczeń zroblł dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłku
wkłada n ego w wykonanie zadania przez ucznia za:

5,

odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych;
wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;
wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się
on-line;
wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą
elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy;
testy on-line udostępnione na wybranej platformie.

Prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i

e du kacyj ny ch or az m ożliwo ści psycho fizyc zny ch u czni a.

Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie,
uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość,
urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają.

Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, mając jednak na uwadze
wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny.

Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z
ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

|eśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zda|nego ze
względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma
umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób -tj. za pomocą sms lub w wersji
papierowej.

|eśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze
względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu
wykonanie tychzadańzapomocąsms lub w wersji papierowej.

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,

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły przy ustalaniu oceny zachowania
ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.

Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych
ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być przekazywane także
za pomocą innych, uzgodnionychzrodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość.

Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na
bieząco w czasie zajęć on-line,

7,

cU

eJ

2.

3.

4-

6.

10.

B.

11.

Str. 5



1.
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Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania

Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne
rejestrowanie odbytych zajęćw dzienniku elektronicznym w module Praca zdalna nauczycieli.

0dnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności ucznia
i wykonywanych przezniego zadań.

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców.

Rodzic / prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie
pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie
dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak
odpowiedzi na maile nauczycieli, itp,).

Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez
niego ocenach w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

Specjaliści i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są odpowiedzia|ni za
udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno-psychologicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych pomocą
pedagogiczno-psychol ogiczną, zgodnie z za|eceniami poradni pp.

Rodzice/ prawni opiekunowie wspomagają swoje dzieci w nauce zdalnej przez czuwanie nad
prawidłowością odrabiania prac domowych, wykonywania zadań przez dzieci, kontakty z
nauczycielami.

postanowienia końcowe

Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o zasadach nauczania
na odległość. Jest udostępniony na stronie szkoły: www.zsp2garwolin,pl.

0bowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w
ramach kształcenia online.

Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej
i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.

Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować na|eży
z zachowaniem drogi służbowej.

W sprawach administracyjnych [wydawanie zaświadczeń, legitymacji, użyczenie sprzętu
komputerowego, itp.J należy kontaktować się elektronicznie/telefonicznie z kancelarią szkoły.
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Załącznik2 do zarządzenia Dyrektora nr 211201912020 z dnia 28 sierpnia 2020r

,,Drogi Uczniu!

Szkoła, do którejuczęszczasz, dostosowujqc się do sytuacji zwiqzanej z ogłoszonym stanem epidemii,
wprowadza nauczanie na odległość, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zdalnego
prowadzenia zajęć,

Dyrektor szkoły organizuje caĘ proces nauczania na odległość, a nauczyciele przygotowujq dla
Ciebie materiały i aktywności.

Jeśli masz jakiekolwiek trudności, np, z dostępem do sygnału internetu, skontaktuj się ze szkołq (np,

telefonicznie) - poinformujjq o swoich problemach.

Pamiętaj, że jesteś członkiem społeczności klasowej i to, że musisz przebywać w domu nie oznacza,
że jesteś poza swojq klasq szkolnq,

Przeczytajnasze porady, Pomogq Ci one efektywnie uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania:

1, Samodzielnie lub z pomocq rodziców zorganizuj swoje miejsce i ustal czas pracy:

a) zapoznaj się z informacjami przesłanymi przez dyrektora szkoĘ /wychowawcę/nauczycieli
poszczególnych przedmiotów na temat sposobów narzędzi, które będq wykorzysĘwane do

p ro w a d ze ni a n au c zani a,

b) jeśli masz rodzeństwo w wieku szkolnym, a w domu nie ma odpowiedniego sprzętu dla
każdego z Was, Twoi rodzice powinni skontaktować się z szkołq (Waszymi wychowawcami)
oraz ustalić z nimi sposób Waszej pracy,

c) zapoznaj się z instrukcjami przekazanymi przez wychowawcę/nauczycieli, jak pobrać
materiały do nauki,

d) pamiętaj, że w razie potrzeby możesz napisać mailą do nauczyciela z prośbq o przedłużenie
terminu wykonania danego zadania/akĘwności,

e) przyda Ci się komputer, tablet lub smartfon z kamerq internetowq, słuchąwkami
i mikrofonem - sprawdź działanie tych urzqdzeń na przykładowym połqczeniu ze swoimi
rówieśnikami lub innymi osobami; przygotuj również swoje zeszyty i podręczniki, gdyby
potrzebna była dodatkowa notatka poza materiałami elektronicznymi,

fl jeśli zajęcia sq prowadzone on-line, czyli w czasie rzeczywistym, pamiętaj, aby kilka minut
wcześniej zalogować się w odpowiednim miejscu.

2. Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu. Poczqtkowo taka forma nauki może budzić Twojq
obawę, szybko jednak przekonasz się, że jest ona bardzo przystępna i atrakcyjna:

a) zapoznaj się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi i przekazanymi Ci przez
nauczyciela, a także z terminami wykonania zadań oraz sposobami przekazania rozwiqzań,

b) sprawdź, w jaki sposób możesz zadawać nauczycielowi pytania lub uczestniczyć w dyskusji,
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uważnie czytaj polecenia - jeśli masz wqtpliwości, wykorzystaj dostępne formy komunikacji,
by wyjaśnić je z nauczycielem,
odważnie udzielaj odpowiedzi i zadawaj pytania przez sieć, pamiętaj o zachowaniu
odpowiedniej formy grzecznościowej przy ich formułowaniu,
staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużaj niepotrzebnie czasu

spędzoneg o przy komputerze.

3. W miarę możIiwości systematycznie odrabiaj zadania domowe i wykonuj wymagane przez
n a u czyci el a aktywn o ści :

sprawdź termin wyznaczony przez nauczyciela na wykonanie zadania,
jeśIi Twoje rozwiqzanie wymaga przygotowania pliku, zapisz go w wymaganym formacie,
sprawdź objętość pliku - jeśIi jest on zbyt duży zastosuj metody kompresji poznane na

lekcjach informaĘki lub poproś o pomoc rodzica, nauczyciela, prześlij rozwiqzanie
w wyznaczonym terminie i upewnij się, czy plik dotarł do nauczyciela,
wykonaj inne wymagane przez nauczyciela aktywności, przestrzegajqc ustalonych
terminów, a w przypadku niemożności wykonania zadania poproś go o pomoc

w rozwiqzaniu napotkanego problemu,

4, Staraj się rozszerzać swoje wiadomości, wyszukujqc dodatkowe informacje w internecie na

zadany temat, Pamiętaj, aby nie kopiować gotowych rozwiqzań i tekstów. Przekazuj nauczycielowi
tylko Twoje autorskie rozwiqzania i materiaĘ,

5, W zorganizowany sposób przechowuj pliki z rozwiqzaniami zadań z poszczególnych
przedmiotów. W przypadku trudności poproś o pomoc nauczyciela, rodziców lub kolegów,

6, Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w intrenecie i higieny pracy z komputerem/innymi
urzqdzeniami. Informuj rodziców (opiekunów) o wszystkich sytuacjach, które wzbudziły Twój
niepokój,

7, Pomagaj swoim kolegom i nauczycielom, jeśli majq trudności techniczne,

B. Jeżeli zdajesz w tym roku egzamin maturalny lub egzamin zawodowy, skorzystaj z materiałów
publikowanych przez Centralnq Komisję Egzaminacyjnq, w tym
z próbnych testów. Pomogq Ci one lepiej przygotować się do egzaminu."

c)

d)

e)

a)

b)

c)

DYREKTo_RźESPOŁU SZKOŁ nr
int. Tadeusza Wściuszki

lłl:iy: I:srą Fl
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Załączn|k 3 do zarządzenia Dyrektora nr 211201912020 z dnia 28 sierpnia 2020r.

Drodzy Rodzice!

Dyrektor oraz nauczyciele naszej szkoły, do których uczęszczajq Państwa dzieci, dokładajq wszelkich
starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość. W obecnej sytuacji Państwa
rola - rodziców, którzy wspierajq swoje dzieci w uczeniu się w domu - nabiera nowego znaczenia,

Zachęcamy do podjęcia współpracy i komunikowania się ze szkołq w zakresie organizacji zdalnego
nauczania, jeżeli to możliwe również do udzielania pomocy nauczycielom i uczniom szkoły,

Przekazujemy kilka wskazówek, które mogq być pomocne w kształceniu na odległość. Narzędzia
i aplikacje wykorzystywane do kontynuowania nauki na odległość, mogq także wspierać rozwijanie
pasji oraz zainteresowań Państwa dzieci i na stałe stać się ważnym elementem ich kształcenia.

Rodzicu,

1. W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznościq. Trzeba jednak pamiętać, że ten szczególny
czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań
dziecka orzz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych.

2. Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np, cztery grupy:

edukacja - będq to np.: indywidualna praca ucznią z materiałami przekazanymi czy
wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez
nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki ucznia (w tym
wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura),
sport - w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe
możliwe do wykonania w warunkach domowych, w Ęlm proste rozgrzewki/rozciqgania,
dom - to obowiqzki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane
(sprzqtanie, pomoc przy posiłkach), obowiqzki, czasem najbardziej żmudne mogq być
atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodzinq,
rozrywka - to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku
kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry
planszowe.

3. Nauka w domu, w sposób bardziej samodzielny, staje się rzeczywistościq. Zachęcaj swoje dziecko
do samodzielnej pracy.

4, Pozostań w kontakcie z wychowawcq i nauczycielami, Udostępnij im swój numer telefonu, adres
łłlailowy, korzystaj z dziennika elektronicznego, sprawdzaj stronę internetowq szkoły.

5. Zgłaszaj szkole na biezqco swoje spostrzeżenia i wnios;ki, w szczególności dotyczqce przebiegu
uczenia na odległość, np. trudności techniczne, zasoby i możliwości sprzętowe dostępne dla Twojego
dziecka.

6. Pomóż dziecku, szczególnie w przypadku dzieci młodszych, zorganizować warunki do nauki
w domu - kqcik, pomieszczenie, dostęp do komputera, tąblet itd,

7, Wspólnie z dzieckiem ustalcie godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem (zabawa, sport,
rozrywka) lub innymi aktywnościami, np, prace w domu na rzecz rodziny.

a)

b)

c)

d)
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B. Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj
i samodzielnq naukę,

9, Pomóż dziecku w pobieraniu materiałów, zrozumieniu poleceń.
rozwiqzania zadań, doradź, w jaki sposób ma przechowywać
rozwiqzania.

za pilność, systematyczność

Motywuj do samodzielnego
pobrane materiaĘ i swoje

10, Jeżeli Twoje dziecko zdaje w Ęm roku egzamin maturalny lub egzamin zawodowy, zachęć do
skorzystania z materiałów publikowanych przez CKE, w tym z próbnych testów.

11. Zwróć szczególnq uwagę dziecka na bezpieczne korzystanie z internetu, Przydatne informacje
dotyczqce zasad bezpieczeństwa w sieci znajdziesz w dalszej części poradnika, jak również na stronie
h ttp s : / / o s e. g ov, p l / p aki e tye du ka cyj n e

12, Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o podejmowanych przez nie aktywnościach.
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