Procedury na czas nauczania zdalnego w PZS nr 1 w Pszczynie

I.
a)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Warunki prowadzenia nauczania zdalnego i obowiązki stron:
uczeń:
ma włączoną kamerę, mikrofon, słuchawki na każdej lekcji online. W
przypadku, gdy uczeń nie może włączyć kamery i mikrofonu, traktujemy to
jako nieobecność.
ma obowiązek codziennie logować się i odczytywać wiadomości na dzienniku
elektronicznym i platformie Teams.
w trakcie lekcji online jest odpowiednio ubrany, nie spożywa posiłków,
przestrzega zasad kultury i dobrego wychowania.
jest odpowiedzialny za stworzenie właściwych warunków w domu do pełnego
udziału w lekcji.
nie może udostępniać osobom trzecim haseł swoich kont na dzienniku
elektronicznym i platformie Teams..
ma zakaz nagrywania i rozpowszechniania treści, obrazów ze spotkań online.
ma obowiązek odsyłać terminowo zadane prace w sposób omówiony z
nauczycielem: platforma Teams. lub dziennik elektroniczny.
oddaje prace wykonane samodzielnie, czytelnie.

b) nauczyciele
1. Nauczyciele w miarę potrzeb modyfikują plany nauczania, dostosowując treści
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

w nich zawarte do możliwości nauczania zdalnego.
Podstawowymi narzędziami komunikacji w nauczaniu zdalnym są dziennik
elektroniczny oraz platforma Teams.
Nauczyciele logują się do dziennika elektronicznego w dniu swojej pracy i
uzupełniają wszystkie wpisy.
Nauczyciele realizują zajęcia online wyłącznie na swoich planowych lekcjach.
Nauczyciele mają włączoną kamerę, mikrofon, słuchawki na każdej lekcji online.
Pojedyncza lekcja online ma trwać nie krócej niż 30 minut, nie może
przekroczyć 45 minut. Blok zajęć dwugodzinnych nie może przekroczyć 90
minut.
Zaplanowane spotkania online muszą być wprowadzone do kalendarza Team,
najpóźniej dzień przed lekcją.
Sprawdziany i kartkówki należy zaplanować i zapisać w dzienniku
elektronicznym w terminach ustalonych w WZO.

c) rodzice
1. Rodzice współpracują ze szkołą w ramach zdalnego nauczania.
2. Do realizacji zdalnego nauczania rodzice ucznia zapewniają odpowiednie

warunki i sprzęt (komputer, kamera, mikrofon, słuchawki) oraz dbają o
bezpieczeństwo cyfrowe dziecka.
3. Rodzice mają obowiązek powiadomienia wychowawcy o braku możliwości
realizowania nauczania zdalnego przez dziecko z powodów technicznych.
4. Rodzice mają obowiązek powiadomienia wychowawcy o braku możliwości
realizowania nauczania zdalnego przez dziecko z powodu choroby.
II.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub warunki
domowe nie mogą uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły ma
obowiązek zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z
wykorzystaniem sprzętu szkolnego).

III.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I
stopnia
będący
młodocianymi
pracownikami
są
zwolnieni
z
obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

