Zasady kształcenia na odległość
w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. W okresie kształcenia na odległość – nauczycieli i uczniów obowiązują rozporządzenia
wskazane w podstawie prawnej oraz zasady ustalone przez Dyrektora ZSB-C.
2. Plan zajęć obejmuje wszystkie przedmioty z ramowego planu nauczania dla danej klasy
tak, aby można było realizować podstawę programową.
3. Zajęcia kształcenia na odległość odbywają się codziennie zgodnie z planem opublikowanym w dzienniku elektronicznym. W tym czasie nauczyciele pracują z uczniami,
umieszczają niezbędne materiały do pracy, odbierają materiały przesłane przez uczniów,
oceniają uczniów wpisując oceny do dziennika elektronicznego. Podstawą do oceny pracy ucznia i zaliczenia obecności jest zapoznanie się ze wskazanymi przez nauczyciela
materiałami i podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela.
4. Nauczyciel wskazuje źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały
w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
5. Uczniowie są zobowiązani do przesyłania zadań, opracowań i prac zadanych przez nauczycieli w terminach przez nich wyznaczonych.
6. Zajęcia powinny być tak zaplanowane przez nauczyciela, żeby uwzględniały naprzemienne korzystanie z komputera i tradycyjnych narzędzi jak zeszyt czy podręcznik.
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7. Nauczyciele są zobowiązani do systematycznego wpisywania tematów realizowanej podstawy programowej w dzienniku elektronicznym. W każdy poniedziałek następnego tygodnia zapisy w dzienniku będą sprawdzane przez kadrę kierowniczą ZSB-C.
8. Konsultacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami odbywają się poprzez dziennik
elektroniczny lub drogą mailową.
9. Wychowawcy klas są zobowiązani do regularnych kontaktów z nauczycielami uczącymi
w ich klasie w celu monitorowania uczestnictwa i zaangażowania uczniów w proces nauczania na odległość. Pozostają na bieżąco w kontaktach z rodzicami i uczniami.
10. Nauczyciele po konsultacji w zespołach przedmiotowych przedstawiają dyrektorowi
do zatwierdzenia modyfikację programów nauczania, zwracając szczególną uwagę na realizację wyłącznie treści określonych w podstawie programowej (bez treści dodatkowych)
oraz uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.
11. Nauczyciele, którzy zdecydują się na pracę w czasie rzeczywistym , dzień wcześniej –
nie później niż do godz. 1900 – informują uczniów o godzinie spotkania i przesyłają link.
Lekcje online (prowadzone w czasie rzeczywistym) należy zaznaczyć w dzienniku elektronicznym w zakładce „sprawdziany”. Należy ją zaznaczyć, jako „praca klasowa” z zaznaczeniem godzin.
12. Pedagog szkolny Pani Ewa Kucharska pełni dyżur e-mailowy i poprzez tę formę kontaktu
można się z nią umawiać na indywidualne rozmowy telefoniczne. Pedagog 1 raz w tygodniu są zobowiązani do umieszczania i przesyłania materiałów wspierających dla
uczniów, rodziców i nauczycieli.
13. Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do umieszczania 1 raz w tygodniu na stronie
szkoły i szkolnym FB materiałów dotyczących czytelnictwa, lekcji muzealnych i innych
wydarzeń edukacyjnych, z których uczniowie mogą korzystać online.
14. W przypadku jakichkolwiek problemów (np. choroby nauczyciela lub ucznia) nauczyciele
i wychowawcy są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania dyrektora szkoły
o zaistniałej sytuacji.
15. Nauczyciel może korzystać ze stanowisk komputerowych w szkole. Należy wcześniej
zgłosić taką potrzebę dyrektorowi. Po przyjściu do szkoły nauczyciel jest zobowiązany
do przebywania w miejscu wskazanym do pracy z zachowaniem zasad ochrony zdrowia.
16. Praktyki zawodowe, zaplanowane w terminie 04.05.-15.05.2020 r., zostaną zrealizowane
do końca roku szkolnego 2019/2020, czyli do 31.08.2020 r.
17. 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 wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny zostaną ustalone w osobnym zarządzeniu Dyrektora
ZSB-C.
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