WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI
I RODZICÓW W XVIII LO IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W SZCZECINIE

Podstawa prawna rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. Dz.Ust. 2020 poz.493

Zasady pracy i komunikacji podczas zdalnego nauczania
1. Podstawowym narzędziem informacji i komunikacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli jest
system Synergia Librus oraz Microsoft Teams. Komunikacja powinna odbywać się według
ogólnie przyjętych norm i zasad etykiety językowej i kultury komunikacji (rozpoczęcie
wiadomości, podanie powodu lub przyczyny, pożegnanie się z podaniem imienia, nazwiska
oraz klasy).
2. Nauczyciele są dostępni on-line w godzinach swojej pracy.
3. Dyrektor i wicedyrektor koordynują współpracę z uczniami i rodzicami poprzez
wychowawców klas.
4. Przy doborze treści zgodnych z podstawą programową uwzględnia się:
• równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia
• zróżnicowanie zajęć w każdym dniu
• możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia
• łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia
• ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
5. Konsultacje dla uczniów i rodziców podczas nauczania zdalnego i hybrydowego będą
możliwe poprzez platformę Microsoft Teams według ustalonego harmonogramu konsultacji
przedmiotowych. Nauczyciel ustala godzinę konsultacji online dla poszczególnych klas.

Zasady pracy na lekcji podczas zdalnego nauczania
1. Uczeń loguje się na zaplanowane lekcje online na platformę Microsoft Teams swoim
otrzymanym loginem zawierającym nazwisko i imię ucznia.
2. Uczeń zobowiązany jest włączyć kamerę i mikrofon, po sprawdzeniu obecności mikrofon
zostaje ściszony i na polecenie nauczyciela włączony w celu weryfikacji i poprawności
wykonania określonych zadań edukacyjnych.
3. Nauczyciel sprawdza obecność ucznia na każdej lekcji i zapisuje w dzienniku Librus
Synergia.
4. W czasie lekcji uczeń powinien być w domu, w odpowiednio przygotowanym miejscu,
najlepiej przy biurku, przygotowany do lekcji: książka, zeszyt, ćwiczenie oraz przybory do
pisania.
5. Każdy uczeń łączy się indywidualnie z nauczycielem na lekcji.
6. Jeżeli uczeń nie ma włączonej kamery, nauczyciel przedmiotu informuje o tym fakcie
wychowawcę i w dzienniku zapisuje znak minus, trzy minusy sumuje się jako jedna ocena
niedostateczna.
7. W przypadku zalogowania się ucznia na lekcję a następnie stwierdzenia przez nauczyciela
nieusprawiedliwionej nieobecności podczas zajęć, nauczyciel ma prawo ocenić aktywność
ucznia na lekcji.
8. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej nauczyciel odpytuje ucznia z zakresu trzech
ostatnich lekcji i wprowadzonego materiału na bieżącej lekcji.

9. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane
z wykorzystaniem materiałów wskazanych przez nauczyciela.

Zasady monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów podczas zdalnego nauczania
1. Praca na lekcjach i ocenianie odbywa się według PSO z każdego poszczególnego
przedmiotu.
2. Ocenianie w zdalnym nauczaniu powinno uwzględniać trudności w rzeczywistym
sprawdzaniu wiedzy, możliwość weryfikacji wykonywanych zadań, specyfikę przedmiotu
i indywidualną sytuację każdego ucznia uwarunkowaną ograniczeniami w związku
z epidemicznym zagrożeniem.
3. W ocenianiu należy brać pod uwagę systematyczność, zaangażowanie i poprawność
wykonywanych zadań.
4. Ocenianie powinno być motywujące do samokształcenia, aktywności, sprofilowane na
rozwój kompetencji kluczowych, pogłębiania wiedzy i przygotowania do matury.
5. Sprawdziany, kartkówki po skończeniu realizacji określonego działu będą realizowane
według zasad danego nauczyciela przedmiotu: pisemnie lub ustnie, odpytywanie na kilku
poszczególnych lekcjach lub test pisemny na jednej godzinie lekcyjnej.
6. W przypadku pisemnych prac takich jak karta pracy, kartkówka, sprawdzian uczeń
zobowiązany jest do przestrzegania limitu czasowego podanego przez nauczyciela.
7. Przesłanie prac pisemnych po określonym terminie równoznaczne jest z otrzymaniem oceny
niedostatecznej.
8. Odpowiedzi ustne będą realizowane tylko przy włączonej kamerze i mikrofonie.
9. Przy poprawianiu danej oceny z przedmiotu kryteria i zasady oceniania nie ulegają zmianie
a ocena zostaje wpisana obok poprzedniej lub zera w dzienniku.
10. W przypadku braku należytych postępów ucznia na lekcjach online nauczyciel powiadamia
o tym wychowawcę, który przekazuje tę informację rodzicom.
Zasady zapobiegania cyberprzemocy podczas zajęć zdalnych będą egzekwowane
zgodnie z PROCEDURAMI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W XVIII LO oraz zaleceniami Ministerstwa
Cyfryzacji.
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