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Dyrektora
Zespołu Szkół  Ekonomiczno - Turystycznych

im. Unii Europejskiej
w Jeleniej Górze

z dnia 01  września 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zasad zdalnego nauczania

w Zespole Szkół Ekonomiczno -Turystycznych  im.  Unii Europejskiej. w Jeleniej

Górze

1.   W   pierwszym   dniu   zajęć   wychowawcy   klas    11    -    lv   aktualizują   dostęp   do
infrastruktury     informatycznej,w     tym      kamerek,      oprogramowania      i      lnternetu,
wychowawcy klas 1 tworzą zestawienie   zestawienia dla uczniów klas  1  (wychowawcy
oddziałów)

-   nauczyciele   zgłaszają   dyrektorowi   informacje   o   problemach   z      dostępem   do
infrastruktury informatycznej,  oprogramowania i  lnternetu

2.stósowane   w   szkole   technologie   informacyjno-komunikacyjne   wykorzystywane

przez nauczycieli do realizacji zajęć:

-dziennik elektroniczny ( wszystkie kontakty z uczniami tj.  przekazywanie w chmurze

informacji  do  uczniów,   zajęć  i  zadań  domowych  oraz  zadania,   przesyłane  przez
uczniów podlegające ocenie)

- platforma ZOOM

-klasowa i indywidualna poczta elektroniczna (uzupełniająco )

Powyższe  zasady  dotyczą  wszystkich   nauczycieli.   Nie  stosujemy  w  tym  zakresie
Żadnych    odstępstw.    Uczniowie    nie    mogą    dostosowywać    się    do    nauczycieli,
obowiązuje w tym zakresie

3.   Zasady   bezpiecznego   uczestnictwa   uczniów   w   zajęciach   w   odniesieniu   do
ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:

-  uczniowie  otrzymują  indywidualne  loginy  i  hasła  dostępu  do  wykorzystywanych

platform,

-nie należy udostępniać danych dostępowych  innym osobom,

-należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska,

-nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach,

- należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł.

4.  Zasady  bezpiecznego  uczestnictwa   nauczycieli  w  zajęciach  w  odniesieniu  do
ustalonych technologii  informacyjno-komunikacyjnych są następujące:



-      nauczyciele      otrzymują      indy\/\ridualne      loginy      i       hasła      dostępu      do

wykorzystywanych  platform ,

-nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,

- należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł,

-pozostałe zasady obowiązujące nauczycieli  i  innych  pracowników zawarte są w

prawie wewnątrzszkolnym.

5.  W  pierwszym  tygodniu  zajęć wychowawcy w porozumieniu  z  Panem  P.  Knappe
uruchamiają   dla   uczniów   klas   pierwszych   i   ich   rodziców   dostęp   do   dziennika
elektronicznego,    celem   założenia   konta.    Należy   skontrolować,    czy   uczniowie
potrafią tej  formy  przekazu  korzystać.  Proszę takźe zapoznać  uczniów z  platformą
ZOOM oraz sposobem załączania oraz odczytyv\/ania informacji w chmurze.

6.  Uczniowie  i  nauczyciele  realizują zajęcia  na  plafformie ZOOM  zgodnie ze swoim

planem  zajęć  maksymalnie  do  4  godzin  dziennie  wg   ustalonego  harmonogramu
(całe  lekcje),   natomiast  pozostałe  zajęcia  poza  tymi  4  odbywają  się  w  ZOOM   i
polegają  na  krótkim  kontakcie  z  uczniami,  sprawdzeniu  obecności.  W  tym  czasie
również    nauczyciele    są    do    dyspozycji    uczniów    w    formie    konsultacji    dla
zainteresowanych  uczniów.

7.   Źródła   i   materiały   niezbędne   do   realizacji   zajęć,   z   których   uczniowie   mogą

korzystać;

-podręczniki szkolne,  ćwiczenia,  e-podręczniki,  materiały własne nauczyciela (karty

pracy,  prezentacje,  itp.),   platforma MEN, zasoby internetowe

dopuszcza  się  możliwość  modyfikacji  szkolnego  zestawu  programów  nauczania  w

razie  potrzeb,   po   uzgodnieniu  w  dyrektorem   szkoły  i  zatwierdzeniu   przez   rade

pedagogiczną

-dopuszcza  się  możliwość modyfikacji  programu wychowawczo-profilaktycznego w

razie potrzeb -jak wyżej

8.   Dyrektor   ustala   tygodnio\ł\/y  zakres   treści   nauczania   z   zajęć  wynikających   z

ramowych  planów  nauczania  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,



f)      konieczność      zapewnienia      bezpieczeństwa      wynikającego      ze      specyfiki

realizowanych zajęć;

-ustalony harmonogram zajęć uwzględnia powyższe wymogi

9.   Obecność   na   zajęciach   online  jest  obowiązkowa   (uczeń   ma   obowiązek   mieć

włączoną   kamerę   i    mikrofon   w   trakcie   zajęć)    i    podlega    kontroli    (wpisywanie

obecności,  spóźnień  oraz  nieobecności),  także  na  lekcjach  prowadzonym  w  formie

samokształcenia.

Termin usprawiedliwienia nieobecności zgodne ze statutem szkoły (2 tygodnie)

10.  Szkoła  zapewnia  możliwość  konsultacji  z  nauczycielami  prowadzącymi  zajęcia

poprzez dziennik elektroniczny oraz  przez  platformę ZOOM  i  inne formy komunikacji

po    uprzednim    uzgodnieniu    terminu    z    nauczycielem,    zgodnie   z   opracowanym
harmonogramem   umieszczonym   na   stronie   internetowej   szkoły.   Zmiana   w   tym

zakresie może nastąpić w przypadku  uregulowań  MEN.

11.  Praca z  uczniem  odbywa  się w formach  uwzględniony w  PZO  z poszczególnych

przedmiotów,  w tym  między  innymi:  aktywność na  lekcji,  zadania  i  prace domowe  (w
tym   te,   które   podlegają   ocenie),   odpowiedzi   ustne,   testy   online',   informowanie

uczniów oraz  rodziców o  postępach  ucznia w nauce zgodne z  PZO  poszczególnych

przedmiotów przekazywane  przez dziennik elektroniczny  oraz  przez  platformę  ZOO

(także rozmowy z rodzicami, wywiadówki)

12.   Warunki    i   sposób    przeprowadzania    egzaminu    klasyfikacyjnego,    egzaminu

poprawkowego,  egzaminu  semestralnego  i  sprawdzianu  wiadomości  i  umiejętności
oraz   warunki    i   sposób   ustalania   rocznej   oceny   klasyfikacyjnej   zachowania   w

przypadku wniesiehia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, warunki zgodne są z
ustaleniami statutu szkoły

13.  Szkoła  przekazuje  uczniom,   rodzicom  i  nauczycielom  informację  o  sposobie  i

trybie    realizacji    zadań    tej    jednostki,    w    szczególności    w    zakresie    organizacji

kształcenia      specjalnego,      pomocy      psychologiczno-pedagogiczne      zgodnie      z

wytycznymi  wychowawcy,  nauczyciele,  pedagog  szkolnego  (zasady funkcjonowania

szkoły)

14.     Dyrektor    koordynuje    współpracę     nauczycieli     z     uczniami     lub     rodzicami,

uwzględniając  potrzeby  edukacyjne  i  możliwości  psychofizyczne  dzieci  i  uczniów,  w

tym  dzieci  i  uczniów objętych  kształceniem  specjalnym,  indywidualnym  nauczaniem,

uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze



--

-   nauczanie   indywidualne,   zajęcia   rewalidacyjne   oraz   zajęcia   z   obcokrajowcami

odbywają się online (np. za  pośrednictwem  platformy ZOOM)

15.  Kształcenie   na   kwalifikacyjnych   kursach   zawodowych   w  oparciu   o   podstawę

programową    kształcenia   w   zawodach,    określoną   w   przepisach   wydanych    na

podstawie art.  47  ust.1  pkt 2  ustawy z dnia  14 grudnia 2016  r.  -Prawo oświatowe,  w
brzmieniu  obowiązującym  przed  dniem  1  września  2019  r.,  może  być  prowadzone

nie dłużej  niż do dnia 31  marca 2021  r.

-KKZ odby\;vają się do grudnia 2020 r. w formie zdalnej    `

Pozostałe propozycie przewod n iczacych zespołów przed mi.otowychL

-  zajęcia  edukacyjne  odbywają  się  w  pracowniach  przedmiotowych  z zachowaniem

szczególnych   warunków   sanitarnych   (wietrzenie   klasy   podczas   każdej   przerwy,

dezynfekcja pracown i)

-Rady Pedagogiczne odby\łvają się online (tylko w czasie zdalnego nauczania)

-    w    zależności    od    możliwości    ograniczenie    liczby    osób    ćwiczących    na    sali

gimnastycznej  (np.  zajęcia  na  boisku  sporiowym,  zajęcia  w  terenie,  zajęcia  w  auli
szkolnej)

-  uczniowie  i  pracownicy  szkoły  nie  uczestniczą  w  zajęciach,  jeśli  wykazują  objawy

typowe  dla  COVID-19  (tj.  m.  in.  pod\/vyższona  temperatura  ciała,  kaszel,  duszności),

w  trakcie  zajęć -  izolatorium,  następnie  działania  wynikają  z  zasad  ochrony  przed

COVID-19

-kwarantanna nauczyciela nie zwalnia od  prowadzenia zajęć zdalnych

-  wszystkie  toalety  oraz  szatnie   na   bloku   sportowym   dezynfekowane   po   każdej

przerwie lekcyjnej

DYREKTOR
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