Wewnętrzne Zasady Oceniania w
kształceniu na odległość i organizacja
wybranych zadań szkoły - załącznik do
Zarządzenia Nr 10/2020 Dyrektora I LO
w Brodnicy.
Wewnętrzne Zasady Oceniania w kształceniu na odległość stanowią integralną część
z załącznikiem WZO do Statutu Szkoły.

1.

Informacje wstępne
odległość dla klasy.

dotyczące

organizacji

kształcenia

na

1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco
monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich
obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego
zdarzenia.
2. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom
zaangażowania uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga
w rozwiązywaniu bieżących problemów.
3. Realizacja przez wychowawcę, przy wsparciu specjalistów,

programu

wychowawczo-profilaktycznego – dostosowanej tematyki zajęć z wychowawcą
do pojawiających się problemów związanych ze zdalnym nauczaniem.
4. Stymulowanie kontaktu społecznego uczniów poprzez umożliwienie im
kontaktu on-line, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela) –
po wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami zasad kontaktu, które
pozwolą zapewnić e-bezpieczeństwo.
5. Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie
z potrzebami).
6. Współpraca z nauczycielem współorganizującym kształcenie specjalne
dla uczniów z orzeczeniami.
7. Każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
powinien określić przejrzysty sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez
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uczniów i rodziców za pośrednictwem komunikatora stosowanego przez
szkołę.
8. Nauczyciele, psycholog i pedagog powinni być dostępni dla uczniów
i rodziców on-line zgodnie z ustalonym harmonogramem przekazanym
rodzicom w sposób ustalony przez szkołę.
9. Nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych: ustalają treści
kształcenia,

które

będą

realizowane

w

poszczególnych

klasach,

i

rekomendowany sposób ich realizacji (narzędzia, metody i formy). W razie
potrzeby

nauczyciele

rekomendują

dyrektorowi

szkoły

konieczność

modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
10. W zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość nauczyciele są ze sobą w stałym kontakcie on-line, dzielą się
doświadczeniami, spostrzeżeniami, współpracują przy tworzeniu materiałów
edukacyjnych do pracy zdalnej, dzielą się nimi, wspólnie pracują nad
zadaniami domowymi dla uczniów.
11. Nauczyciel tak aranżuje zajęcia, by uczniowie korzystali wzajemne ze swojej
wiedzy i umiejętności – praca w parach i grupach, dyskusje, wymiana
poglądów.
12. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami
nowe treści i umiejętności. Uczeń ma prawo korzystać z konsultacji, porad i
wskazówek nauczyciela w związku z wykonywanymi zadaniami.
13. Nauczyciel dostosowuje narzędzia, metody i formy pracy, które zamierza
stosować w zdalnym nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów.
Przydatny jest kontakt z nauczycielem informatyki, który mógłby wskazać,
jakie umiejętności/narzędzia uczniowie powinni już mieć opanowane.
14. W miarę potrzeb i możliwości nauczyciele i specjaliści:
a) opracowują własne materiały dostosowane do potrzeb uczniów, które
wynikają z określonej sytuacji:


nagrywają filmiki i swoje wypowiedzi wspierające uczniów,



udostępniają linki do wartościowych filmów lub tutorialu z Internetu,



tworzą krzyżówki, quizy on-line odnoszące się do przeżywanych emocji,



organizują zajęcia grupowe i warsztaty z wykorzystaniem programów
do telekonferencji.
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2. Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego
I. Postanowienia ogólne
1. Celem oceniania podczas kształcenia na odległość jest również:
a. mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy,
b. docenianie staranności w wykonywaniu zadań i pokonywaniu napotykanych
trudności,
c.

podawanie kryteriów sukcesu do każdego zadania,

d. umożliwienie poprawienia otrzymanej oceny niedostatecznej z przyczyn
organizacyjno-technicznych,
e. uwzględnianie możliwości psychofizycznych i organizacyjno-technicznych
uczniów.
2. Zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu
zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
II. Zasady oceniania sposób monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy
i umiejętności ucznia
1. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej.
2. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności
w okresie nauki zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy z
poszczególnych przedmiotów.
3. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje,
które zadanie będzie podlegało ocenie.
4. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów,
quizów, poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie
edukacyjnej lub w postaci samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony
przez nauczyciela pracy w domu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości
psychofizycznych

uczniów,

poziomu

kompetencji

informatycznych

oraz

dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu.
5. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań,
prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej,
lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej
np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.
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6. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów i przechowuje je
do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac
plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie
utworzonym do tego celu folderze.
7. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają
ocenie. Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.
8. Nauczyciel

może

przygotować

na

ustalonych

nośnikach

przekazu

test

sprawdzający, za który uczeń otrzyma ocenę.
9. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna
być umieszczana odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę
rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas na jego wykonanie. Pozwoli to
uczniom określić, kiedy będą musieli korzystać z komputera.
10. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka,
sprawdzian), jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym,
ustalonym przez nauczyciela.
11. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku.
III. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na
odległość
1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich
możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji
elektronicznej.
2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki
związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania
zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do
Internetu lub ze względu na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien
umożliwić uczniowi wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.
4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom
jego kompetencji informatycznych. Nauczyciel (w kontakcie z nauczycielem
informatyki) uwzględnia zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi
informatycznych i dostosowuje poziom trudności wybranego zadania oraz czas
jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.
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5. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą przeprowadzać kartkówki, testy, sprawdziany,
ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy
przez ucznia.
6. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek
technicznych, w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
powinno zostać wykonane.
7. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin
wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli
zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.
8. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane
zadania, w szczególności za:
a. pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy,
nagranie itp.),
b. wypracowanie,
c. udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum,
d. inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp.,
e. rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp.,
wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela,

f.

g. odpowiedź ustną.

IV. Zasady klasyfikacji uczniów
1. Trzeci etapy edukacji
1) Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych
w Statucie Szkoły.
2) Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu uwzględnia się:
a.

oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej,

b.

oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu.

3) Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania uwzględnia się:
a.

systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku
szkolnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek
oświatowych, przy czym poprzez potwierdzenie spełnienia obowiązku
szkolnego rozumie się w tym przypadku logowanie się na kontach
wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora oraz wymianę z
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nauczycielem informacji dotyczących sposobu wykonywania zadań
zleconych przez nauczyciela,
b.

samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela,
w szczególności nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich
niesamodzielne wykonanie przez ucznia,

c.

aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość.

4) Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię
pozostałych nauczycieli, kolegów z klasy oraz samooceny ucznia.
5) Jeżeli rodzic lub pełnoletni uczeń uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z prawem i procedurą, ma prawo w ciągu dwóch dni od
klasyfikacji zgłosić swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie
elektronicznej ustalonej w szkole.
6) Pozostałe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania regulują
dotychczasowe zapisy Statutu Szkoły.
2. Uzyskiwanie oceny wyższej niż przewidywana
1) Rodzic/opiekun prawny ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny
składa podanie drogą elektroniczną.
2) Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz zachowania zgodnie z zapisami
Statutu Szkoły.
3. Egzamin klasyfikacyjny
1) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w sytuacjach określonych
w dotychczas obowiązujących aktach prawnych.
2) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica/pełnoletniego
ucznia. Wniosek powinien być przesłany ustaloną w szkole drogą
elektroniczną.
3) Dyrektor szkoły w korespondencji elektronicznej uzgadnia datę i godzinę
egzaminu

klasyfikacyjnego

i potwierdza

fakt przyjęcia

terminu do

wiadomości rodziców ucznia/ pełnoletniego ucznia.
4) Nauczyciel

przygotowuje

informację

na

temat

zakresu

podstawy

programowej, jakiej dotyczy egzamin, a następnie przesyła ją drogą
elektroniczną rodzicom/pełnoletniemu uczniowi.
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5) Egzamin odbywa się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu
wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP. Egzamin
będzie odbywał się zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.
4. Informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce
1) Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica drogą elektroniczną przyjętą w
szkole o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy
i umiejętności wynikających ze specyfiki nauczania na odległość.
2) Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce
oraz ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line.

3. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
1. W zajęciach wymagających aktywności fizycznej generalną zasadą jest
wybieranie ćwiczeń odpowiednich do możliwości i sprawności uczniów:
1) prowadzenie zajęć wychowania fizycznego za pośrednictwem ustalonej
w szkole platformy/narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania,
2) prowadzenie

zajęć

z

wykorzystaniem

propozycji

zdalnych

lekcji

wychowania fizycznego dostępnych w sieci,
3) przesyłanie

uczniom

zestawów

ćwiczeń

do

wykonania

w

domu,

inspirujących uczniów do wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych,
które umożliwiają zachowanie zdrowia i sprawności fizycznej,
4) zamieszczanie filmów instruktażowych dotyczących różnorodnych ćwiczeń,
5) przygotowanie zestawów ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych możliwych
do wykonania w warunkach domowych,
6) dokumentowanie aktywności z wykorzystaniem kart zadań sportowych,
7) korzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej,
a)

inicjowanie turniejów w grach indywidualnych, w których uczniowie
prowadzą on-line rozgrywki między sobą, np. turniej szachowy,

b)

challenge – wyzwania dla uczniów w wykonywaniu różnych ćwiczeń,
np. pompki, pajacyki, żonglerka, które umożliwiają ustanawianie i
pobijanie rekordów,

8) pomysły na ćwiczenia domowe:
a)

ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem sprzętów domowych,
takich jak krzesło, łóżko, ręcznik,
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b)

ćwiczenia z przyborami, które uczeń posiada w domu, np. skakanka,
hula hop, piłka,

c)

domowa siłownia, np. obciążenia z butelek z wodą, taśmy, drążki,

d)

programy treningowe,

e)

wykonywanie testów sprawności fizycznej,

f)

korzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej,

g)

uczniowie powinni być informowani o możliwościach wykonywania
danych ćwiczeń z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz zachęcani
– w miarę możliwości – do ruchu na świeżym powietrzu.

2. Zajęcia teoretyczne – propozycje:
a) planowanie, np. rozgrzewki, planu treningowego, planu żywieniowego,
b) edukacja prozdrowotna, zasady zdrowego trybu życia,
c) zasady gier sportowych,
d) historie Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i w starożytności,
e) przesyłanie

materiałów

zawierających

informacje

dotyczące

np. rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia na temat aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży wraz z zadaniami sprawdzającymi wiedzę z
danej dziedziny,
f) testy

teoretyczne

sprawdzające

wiedzę

dotyczącą

przepisów

poszczególnych dyscyplin sportowych,
g) udział w projektach sportowych, np. przygotowanie prezentacji lub filmu
promujących działania sportowe szkoły,
h) organizowanie spotkań on-line ze znanymi sportowcami,
i) uczniowie

mogą

być

oceniani

za

zadane

referaty,

prezentacje,

opracowywanie planów wycieczek, planów żywieniowych (zgodnie z
WZO).

4. Organizacja kształcenia specjalnego dla uczniów w normie
intelektualnej:
niepełnosprawnych,
niedostosowanych
społecznie,
zagrożonych
niedostosowaniem
społecznym
i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
1. Wypracowanie

wewnątrzszkolnych

procedur

zdalnego

nauczania

zapewniających spójność i skuteczność działań kadry pedagogicznej. Powinny
one dotyczyć m.in. planowania pracy, w tym opracowania i modyfikowania
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indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz dokonywania
wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia we współpracy z
rodzicami albo pełnoletnim uczniem oraz w zależności od potrzeb we współpracy
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz polisensorycznego stymulowania
ciekawości poznawczej ucznia. Procedury powinny uwzględniać także zdalną
współpracę pomiędzy nauczycielami i specjalistami (np. psycholog, pedagog
szkolny, logopeda) oraz sposób dokumentowania i oceniania.
2. Ustalenie w porozumieniu z rodzicami i uczniami optymalnych sposobów
komunikowania

się,

w

tym

z

wykorzystaniem

np.

wspomagających

i alternatywnych metod komunikacji (AAC) i prowadzenia nauczania zdalnego.
3. Przeprowadzanie zajęć zdalnie, zgodnie z planem oraz w czasie dostosowanym
do potrzeb i możliwości ucznia, również w formie wideokonferencji, wideochatów.
4. Przesyłanie materiałów edukacyjnych dla uczniów pocztą elektroniczną, pocztą
tradycyjną, udostępnianie pakietów edukacyjnych do odbioru w szkole,
w szczególnych przypadkach dowożenie materiałów edukacyjnych do domów
uczniów.
5. Zapewnienie konsultacji z nauczycielami i specjalistami, którzy prowadzili
w danym dniu zajęcia ujęte w planie.
6. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego z dostosowaniem
wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie
odpowiednich metod i form pracy z uczniem, uwzględniając realizację
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
7. Możliwość przesyłania przez uczniów, którzy nie mogli wykonać zadania
w ustalonym czasie, prac w innym terminie.
8. Bezpośrednie lub zdalne spotkania z rodzicami, przedstawicielami ośrodka
pomocy

społecznej,

poradni

psychologiczno-pedagogicznej

w

sprawie

organizacji zdalnego nauczania i pomocy uczniowi.
9. Pozyskiwanie wsparcia adekwatnego do potrzeb i sytuacji ucznia.
10. Kluczowe zasady pracy zdalnej:
1) wzmacnianie

przekazu

edukacyjnego

wieloma

różnymi

kanałami

i treningami umiejętności, np. wzmacnianie tekstu pisanego przekazem
słownym, przekazu słownego obrazem – wielozmysłowość w kontakcie
i zadaniach oraz praca na różnorodnym materiale,
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2) indywidualizacja w pracy z uczniem w najszerszym z możliwych zakresów.
11. Każdy z nauczycieli/specjalistów przed wysłaniem materiału edukacyjnego
powinien przeanalizować:
1) czy na pewno tylko tego potrzebuje uczeń w danym momencie,
2) czy będzie potrafił i czy będzie miał warunki, aby wykonać dane ćwiczenie,
3) czy na pewno potrzebuje takiego właśnie ćwiczenia, i/lub tego właśnie
materiału.

5. Organizacja zajęć rewalidacyjnych
1. Zajęcia rewalidacyjne realizowane zgodnie z planem z wykorzystaniem platform
i aplikacji edukacyjnych.
2. Korzystanie z pomocy dydaktycznych dostępnych w zasobach Internetu
(prezentacje multimedialne, karty pracy, gry edukacyjne, bajki, muzyka
relaksacyjna,

filmy/instruktaże

do zajęć),

a

także

przygotowanych

przez

nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole.
3. Opracowanie i udostępnienie każdemu uczniowi bazy zawierającej materiały
i

pomoce

terapeutyczne

indywidualnych

uczniów

dostosowane
(na platformie,

do
na

możliwości
stronie

oraz

potrzeb

internetowej

szkoły,

za pomocą e-dziennika lub na nośnikach – zgodnie z przyjętymi w szkole
ustaleniami dotyczącymi wyboru narzędzi do pracy zdalnej).
4. Udostępnienie
dydaktycznych,

rodzicom/opiekunom
sprzętu)

do

odpowiednich

realizacji

materiałów

ćwiczeń/zadań

w

(pomocy

domu

wraz

ze opisami sposobu ich wykonania.
5. Prowadzenie monitoringu tych zajęć przez nauczycieli i specjalistów, np. przez
uzyskiwanie informacji zwrotnych od rodziców/opiekunów w formie pisemnej (email, sms) lub ustnej (nauczyciel sporządza notatkę z rozmowy), a także inną
dokumentację (zdjęcia, filmiki, wytwory pracy uczniów).
6. Prowadzenie

zajęć

on-line

przy

współudziale

i

zaangażowaniu

rodziców/opiekunów – wideorozmowy.

6. Zapewnienie i realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

10

1. Udostępnianie

materiałów psychoedukacyjnych

dotyczących

motywowania

uczniów przez rodziców do zdalnej nauki, sposobów radzenia sobie ze stresem
w czasie pandemii, bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze, działań o
charakterze

profilaktycznym,

cyberprzemocy,

radzenia

sobie z trudnymi

emocjami: Jak radzić sobie ze stresem w okresie pandemii, Trening budowania
pozytywnej samooceny.
2. Umożliwianie codziennych kontaktów z nauczycielami i specjalistami: kontakt
telefoniczny, mailowy, wideokonferencje, inne ustalone wspólnie.
3. Prowadzenie przez specjalistów dyżurów telefonicznych oraz mailowych dla
rodziców lub w innej, wspólnie ustalonej formie.
4. Prowadzenie

zajęć

indywidualnych

z

dzieckiem

z

wykorzystaniem

komunikatorów internetowych.
5. Rozmowy z uczniami i rodzicami mające na celu m.in.: podtrzymanie
pozytywnych relacji, radzenie sobie z emocjami, poczuciem zagrożenia,
osamotnienia,
odżywiania,

odizolowania,
brakiem

śmiercią

kontaktu

z

rodzica,

depresją,

rówieśnikami,

zaburzeniami

zakażeniem

rodzica

koronawirusem oraz sytuacją objęcia rodziny kwarantanną, organizację nauki w
domu, w tym motywowanie uczniów do nauki w warunkach zdalnych,
informowanie o egzaminach próbnych, egzaminie maturalnym.
6. Reagowanie na wszelkie niepokojące objawy, np. przygnębienie, utrzymywanie
kontaktu z uczniami i ich rodzicami, szczególnie tymi, u których występowały
wcześniej problemy, zachęcenie uczniów do korzystania z pomocy koleżanek i
kolegów z klasy, przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa podczas trwania
stanu epidemii.
7. Porady, konsultacje, stały kontakt uczniów i rodziców z pedagogiem szkolnym –
pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wynikających z obecnego stanu
epidemii.
8. Dostarczanie informacji o możliwych konsultacjach ze specjalistami i stały
kontakt z pedagogiem i psychologiem.
9. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły lub w e-dzienniku.
10. Rozmowy telefoniczne.
11. Rozmowy wspierające, terapeutyczne, wychowawcze z uczniami oraz z ich
rodzicami, których celem jest wspieranie ich kompetencji wychowawczych.
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12. Rozmowy z uczniem na temat codziennego funkcjonowania w domu z rodziną,
na zwykłe codzienne tematy, np. co dzisiaj robię w domu, co było na obiad,
co słychać u babci, cioci.
13. Opracowywanie

materiałów

dla

uczniów

ze

specjalnymi

potrzebami

edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem dostosowania
do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów wynikających z rodzaju
dysfunkcji czy niepełnosprawności.
14. Wsparcie psychiczne uczniów, pomoc w realizacji zadań, w chwilach słabości,
niechęci do nauki w nowej, nieznanej sytuacji, która niesie ze sobą trudności w
postaci

braku

bezpośredniego

kontaktu

z

rówieśnikami,

nauczycielami,

budowanie wiary we własne możliwości i umiejętności oraz podnoszenie
samooceny uczniów.
15. Doprecyzowywanie zadań i przekazywanie wskazówek do pracy własnej.
16. Informowanie

rodziców

o

ustawicznej,

zdalnej

pomocy

psychologiczno-

pedagogicznej ze strony szkoły.
17. Opracowanie poradników dla rodzica, np.: Jak motywować i wspierać dzieci
do systematycznego uczenia się poza szkołą.
18. Opracowanie instrukcji dla rodziców na temat organizacji warunków do nauki
w domu.
19. Modyfikowanie przekazywanego materiału edukacyjnego – dostosowywanie
do aktualnych potrzeb, możliwości uczniów.
20. Przekazywanie pomocy edukacyjnych (multimedialnych) dla uczniów zgodnie
z ich indywidualnymi zainteresowaniami i umiejętnościami tak, aby kontynuować
proces rozwijania (zbadanych wcześniej) mocnych stron.
21. Wyszukiwanie miejsc wsparcia dla rodziców i przekazywanie im informacji
o pomocy psychologicznej i dydaktycznej (m.in. Psychologiczne Centrum
Wsparcia dla Rodziców i Uczniów, Fundacja Szkoła na Widelcu-Paczka dobra).
22. Konsultacje

telefoniczne

z

psychologami

i

specjalistami

z

poradni

psychologiczno-pedagogicznych dotyczące uzyskania przez ucznia nowego
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
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7. Organizacja indywidualnego nauczania
1. Ustalanie z rodzicami form, metod i odpowiedniego czasu przeznaczonego
na indywidualne nauczanie.
2. Włączanie rodziców do organizacji i realizacji w domu zdalnego indywidualnego
nauczania.
3. Wypożyczanie uczniom potrzebnego sprzętu do ćwiczeń.
4. Bieżące udzielanie wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
5. Uwzględnianie higieny pracy, ograniczonej dyspozycyjność rodziców, stanu
zdrowia

ucznia,

możliwości

psychofizycznych,

a

także

warunków

środowiskowych.
6. Kontakt z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w stałych
odstępach czasowych, przedstawianie propozycji projektów do przeprowadzenia
w domu.
7. Przygotowywanie

zadań

zawierających

jak

największą

liczbę

czynności

praktycznych oraz ograniczoną liczbę czynności opartych na wypełnianiu kart
pracy.
8. Zadania

dostosowane

do

indywidualnych

potrzeb

ucznia

i

możliwych

do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie.
9. Tworzenie przez nauczycieli własnych prezentacji i filmów związanych
z tematyką zajęć.

8.Organizacja nauczania ucznia przebywającego na kwarantannie
1. Uczeń zdrowy przebywający na kwarantannie poniżej dwóch tygodni pozostaje w
pełnym kontakcie z klasą i wychowawcą:
1)

uczniowie przekazują za pomocą komunikatorów materiały z lekcji, prace
domowe, bieżące informacje, itp.

2)

wychowawca klasy monitoruje bieżącą sytuację ucznia za pomocą
e-dziennika, aplikacji Teams oraz telefonu.

3)

wychowawca jest w stałym kontakcie z opiekunami prawnymi ucznia.

2. Uczeń z punktu pierwszego po powrocie do szkoły pracującej w systemie
stacjonarnym ma obowiązek nadrobić materiał zgodnie z przyjętymi zasadami w
WZO.
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3. Uczeń zdrowy przebywający na kwarantannie powyżej dwóch tygodni zostaje
dodatkowo objęty opieką przez poszczególnych nauczycieli przedmiotu poprzez:
1)

otrzymywanie materiałów edukacyjnych, wskazówek, wyjaśnień

2)

otrzymywanie prac domowych, które wykonuje w formie elektronicznej i
przesyła nauczycielowi do oceny

3)

otrzymanie możliwości odpowiedzi ustnych w formie on-line

4. Uczeń z punktu trzeciego po powrocie do szkoły pracującej w systemie
stacjonarnym ma obowiązek nadrobić materiał zgodnie z przyjętymi zasadami w
WZO.
5. Uczeń zdrowy przebywający na kwarantannie w sytuacji zmiany nauczania
stacjonarnego na zdalny ma obowiązek dołączyć na zajęcia do klasy.
6. Uczeń przebywający w izolatorium wszelkie zaległości związane z realizacją
podstawy programowe zarówno w systemie pracy zdalnej jak i stacjonarnej
uzupełnia zgodnie z zasadami WZO dla nauczania stacjonarnego.
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