Organizacja kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania
w Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego w Warszawie
w dniach 25.03.2020 r. - 10.04.2020 r.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, po sprawdzeniu różnych form i
możliwości zdalnego nauczania i uwzględnieniu został przygotowany poniższy dokument, na
podstawie którego będzie prowadzone zdalne nauczanie w Szkole Podstawowej Zakonu
Pijarów w Warszawie.
1.

Każdy z nauczycieli zobowiązany jest do opracowania tematów lekcji, które będzie
realizował w dniach 25 marca - 10 kwietnia 2020 r. z uwzględnieniem higieny pracy
uczniów oraz zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej.

2.

Podstawowym narzędziem do komunikacji między:
a) nauczycielem a rodzicem (kl. 1-3)
b) nauczycielem a uczniem i rodzicem (kl. 4-5)
c) nauczycielem a uczniem (kl. 6-8)
jest dziennik elektroniczny Librus, gdzie będą zamieszczane wszystkie informacje na
temat obowiązujących uczniów materiałów. Wiadomości w Librusie należy sprawdzać
przynajmniej raz dziennie, można to uczynić za pomocą komputera lub telefonu.
Librus umożliwił także zadawanie i przesyłanie wykonanych prac domowych.

3.

Wychowawcy klas 4-8 (klas 1-3 opcjonalnie) zorganizują „kanał” do komunikacji i
podtrzymywania kontaktu ze swoimi uczniami i wewnątrz klasy. Zalecane
rozwiązanie to założenie grupy klasowej w aplikacji WhatsApp, Messenger lub
podobnej. W zależności od możliwości technicznych rekomendowany jest również
kontakt online poprzez aplikacje typu Skype, Zoom, Webex Meetings lub podobne.

4.

W związku z udostępnieniem przez firmę Google darmowego dostępu do usługi
Google Classroom szkoła umożliwi nauczycielom i uczniom korzystanie z tych
narzędzi. Materiały będą przekazywane w formie elektronicznej, takiej jak pliki
tekstowe, dźwiękowe, filmy, prezentacje, linki itp.

5.

Jakość omawianych treści będzie uwzględniała obecną nadzwyczajną sytuację.
Nauczyciele,

tworząc

materiały,

będą

wspierać

się

dostępnymi

stronami

internetowymi, rekomendowanymi przez MEN, na których znajdują się pomoce i
wskazówki

do

pracy

zdalnej

z

uczniami,

www.gov.pl/zdalnelekcje, www.cke.gov.pl.

m.in.:

www.epodreczniki.pl

6.

Materiały będą przygotowane w sposób umożliwiający opanowanie ich przez uczniów
w formie zdalnej.

7.

Ilość i zawartość materiału będzie tak dobrana, aby dzieci - zgodnie z zasadami
higieny pracy - nie spędzały przed monitorem komputera zbyt wiele czasu.

8.

Nauczyciele będą mieli możliwość zdalnego monitorowania i oceniania postępów
uczniów na różne sposoby: poprzez sprawdzanie zadanych zadań, projektów i kart
pracy, które będą im udostępniane drogą elektroniczną. Formę uzgadnia dany
nauczyciel z uczniem bądź rodzicem.

9.

W czasie zdalnego kształcenia uczniowie klas ósmych będą realizować zagadnienia z
podstawy

programowej

ze

szczególnym

uwzględnieniem

przedmiotów

egzaminacyjnych.
10.

Plan lekcji zostanie zmodyfikowany pod kątem wytycznych MEN. Plan stanowi
pomoc dla uczniów i rodziców w organizacji dnia i nauki.

11.

W szkole będzie funkcjonował harmonogram konsultacji z nauczycielami.
Podstawową formą komunikacji podczas dyżurów będzie dziennik elektroniczny
Librus lub inna forma zaproponowana przez nauczyciela.

12.

W gotowości do dyspozycji uczniów i rodziców pozostaje szkolna pomoc
psychologiczno-pedagogiczna.

13.

Zajęcie dodatkowe (kółka, warsztaty, basen itd.) zostają zawieszone do odwołania.

14.

Sekretariat szkolny czynny będzie siedzibie szkoły w godz. 09.00-12.00 oraz
telefonicznie w godz. 12.00-16.00.

15.

Rodzice zobowiązani są do zorganizowania dzieciom warunków do nauki w domu,
motywowania i wspierania dzieci w systematycznym uczeniu się poza szkołą, a także
zadbania o bezpieczeństwo w sieci internetowej.

Dyrekcja Szkoły

