Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach
z dnia 23.10.2020r.
Znak ZSD Nr 402/6/2020
w sprawie organizacji nauki zdalnej kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach
od 24.10.2020r. do 8.11.2020r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 1870) , biorąc pod uwagę koniczność zapewnienia uczniom Szkoły Podstawowej
w Dzietrzkowicach możliwie najbardziej bezpiecznych warunków kształcenia w okresie od
26.10.2020r. do 8.10.2020r. lub do odwołania wprowadza się dla klas IV-VIII zdalne
nauczanie.
§1
1. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
• powiadamiają o trudnościach dyrektora;
• monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania.
2. Dyrektor szkoły pomaga w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów
szkolnych.
§2
1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli uczących w klasach IV-VIII do prowadzenia zajęć
edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin w szkole ,
a w uzasadnionych przypadkach w domu.
2. Zajęcia WDŻ zostają odwołane w celu odciążenia uczniów. Przewidziana liczba godzin
w pierwszym półroczu w każdej klasie została zrealizowana. Pozostała liczba zajęć
będzie prowadzona w terminie późniejszym.
3. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.00 i realizowane są zgodnie z dotychczasowym
planem umieszczonym na stronie dziennika elektronicznego MANTICA.
4. Każda lekcja trwa 30 min- jest to bezpośrednia praca z nauczycielem. 15 min
przeznacza się na samodzielną pracę uczniów.

§3
1. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem dotychczas stosowanych metod i technik
kształcenia na odległość.
2. Od pierwszego listopada 2020 roku rozpoczniemy wdrażanie platformy edukacyjnej
G-SUITE

3. Nauczyciele odnotowują obecność uczniów w dzienniku elektronicznym w zakładce
NZ na podstawie ich uczestnictwa w zajęciach.
4. Rodzic jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach
w formie elektronicznej lub w formie uzgodnionej z wychowawcą.
5. Wychowawca, nauczyciel na bieżąco informuje dyrektora o ewentualnych problemach
w nauczaniu.
6. Dopuszcza się możliwość modyfikacji treści nauczania do zrealizowania w ramach
nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w okresie od
24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 lub do odwołania, mając na uwadze między
innymi: możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego i/lub ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
7. Pedagog/psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
§4
1. W czasie obowiązywania nauczania zdalnego stosowane są zasady oceniania określone
w Statucie Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach oraz w przedmiotowym systemie
oceniania.
2. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez
e-dziennik lub inna wybrana i ustalona z nauczycielem formę w tym telefonicznie.

