Wewnątrzszkolne procedury zdalnego nauczania w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Częstochowie w roku szkolnym 2020/2021
Decyzję o całkowitym lub częściowym zamknięciu placówki, czyli o przejściu na nauczanie
zdalne lub hybrydowe, podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym
i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Będzie ona zależała od
rodzaju kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie z innymi osobami danej szkoły,
czyli nauczycielami, uczniami i obsługą administracyjną.
Po podjęciu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzji o przesunięciu formy
nauczania ze stacjonarnej na hybrydową będziemy stosować wybrany dostosowany do
sytuacji wariant z podanych poniżej:
1. Szkoła zostaje zamknięta, decyzją władz placówka przechodzi na edukację zdalną,
wówczas pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
a) Podstawowym sposobem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i
uczniami jest dziennik elektroniczny.
b) Dodatkowo do kontaktów posłużyć może portal społecznościowy, poczta
elektroniczna, telefon.
c) Minimum połowę zajęć ujętych w tygodniowym planie lekcji należy prowadzić
w czasie rzeczywistym w formie on-line za pomocą aplikacji Google Meet.
d) Nauka prowadzona na odległość w ZSE może jest realizowana również z
wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli poprzez edziennik, narzędzia Google oraz na platformie Moodle. Nauczyciele korzystają
z samodzielnie opracowanych kart pracy, prezentacji, filmików
demonstracyjnych, materiałów pobranych z zasobów wydawniczych lub
udostępnionych przez innych nauczycieli, platform edukacyjnych, nagrań
telewizyjnych, itp.
e) Praca zdalna jest realizowana w oparciu o podstawę programową, jednakże
materiały do pracy zdalnej zawierają zadania do samodzielnej realizacji.
f) Informacje do pracy, tematy lekcji są udostępniane uczniom przez e-dziennik
codziennie, wg planu lekcji w czasie rzeczywistym.
g) E-dziennik jest wykorzystywany do przekazywania uczniom materiałów
edukacyjnych, monitorowania i sprawdzania wiedzy uczniów oraz komunikacji
między uczniem lub/i jego rodzicem, a nauczycielem.
h) Informację o postępach ucznia w nauce nauczyciele umieszczają w edzienniku w zakładce uwagi lub wpisując oceny.
i) Obecność ucznia jest sprawdzana na podstawie:
- odczytania wiadomości do godziny 19 danego dnia (zajęcia z podręcznikiem,
zadania do samodzielnego wykonania)
-obecność wpisywana na bieżąco podczas spotkania online (lekcje online)


Szkoła wprowadza kształcenie w wariancie hybrydowym, wówczas klasa objęta
kwarantanną przechodzi na system zdalny.

a) Nauczyciel prowadzi lekcje z tą klasą przebywając w szkole wg. procedur
dotyczących nauki zdalnej.
b) Pozostałe klasy pracują stacjonarnie.
c) Taka sytuacja trwa do momentu, gdy PPIS wyda decyzję o powrocie do nauki
stacjonarnej.
W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli i rodziców
powyższe zasady mogą być uzupełnione i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej
współpracy.

