Załącznik 1:

ORGANIZACJA REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY Z WYKORZYSTANIEM METOD
I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
I.
1)

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być
realizowane w szczególności:

z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Platformy Edukacyjnej Google Classroom.
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;
2)

przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela,
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny
pracy ucznia;

3)

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę
informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;

4)

przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji
przez dziecko lub ucznia w domu - w przypadku ucznia z niepełnosprawnościami
sprzężonymi.

II.

Wszelkie działania w celu realizacji podstawy programowej, na chwilę obecną, proszę
planować w ramach obowiązującego planu lekcji, który uwzględnia równomierne
obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć oraz możliwości
psychofizyczne ucznia.

III.

Nauczyciele mają możliwość weryfikacji i dostosowania dotychczas stosowanego
programu nauczania tak, by odpowiadał on potrzebom i możliwościom kształcenia na
odległość.

IV.

Tygodniowy zakres materiału nie może przekraczać możliwości ucznia. Stosować
indywidualizację nauczania zgodnie z IPET-em.

V.

Dobierać narzędzia przy tej formie kształcenia tak, aby uwzględniać aktualne zalecenia
medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer) i ich dostępności w domu,
wiek i etap rozwoju uczniów, zalecenia zawarte w orzeczeniach Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, a także sytuację rodzinną uczniów.

VI.

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w
zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu
również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania
danego zawodu wynika taka możliwość.

VII.

Nauczyciele zawodu mają możliwość modyfikacji programu nauczania zawodu, w taki
sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być
realizowana w kolejnych latach nauki.

VIII.

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z
pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo
w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów
kształcenia.

IX.

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas
tygodniowego

obowiązkowego

wymiaru

godzin

zajęć

dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich
rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach
godzin ponadwymiarowych. Nadal obowiązuje codzienne zgłaszanie gotowości do
pracy na adres bs06.dyrektor@edu.bydgoszcz.pl.

