Zarządzenie Dyrektora szkoły z dnia 24.03.2020.
załącznik nr 1

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA
w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Kusocińskiego
w Bydgoszczy

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, zajęcia dydaktycznowychowawcze w budynku szkoły przy ul. 11 Listopada 4 w Bydgoszczy nie odbywają się.
2. Przekazywanie informacji między dyrektorem, nauczycielami, uczniami i rodzicami
odbywa się za pomocą e-dziennika.
3. Do przekazywania informacji nauczycielom dyrektor szkoły wykorzystuje również pocztę
służbową.
4. Realizacja podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów odbywa się za pomocą
metod i technik kształcenia na odległość, z możliwością wykorzystania funkcjonalności
Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
5. Przekazywanie treści nauczania z poszczególnych przedmiotów odbywa się zgodnie
z obowiązującym dotychczas tygodniowym planem lekcji.
6. Konsultacje uczniów z nauczycielami odbywają się w godzinach wynikających z planu
lekcji.
7. Zapis tematu lekcji nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku.
8. Nauczyciel w kształceniu zdalnym uwzględnia metody pracy warunkujące przemienne
kształcenie z użyciem monitora ekranowego i bez jego użycia .
9. Nauczyciel w swojej pracy korzysta z materiałów i narzędzi dedykowanych dla edukacji,
z uwzględnieniem przepisów RODO.
10. Nauczyciel zlecając zadania zobowiązany jest do uwzględnienia możliwości ich realizacji
w warunkach domowych. Jeżeli uczeń nie ma możliwości realizacji zdalnego nauczania
należy o tym fakcie poinformować dyrektora szkoły.
11. Nauczyciel będzie przekazywał zadania do wykonania w formie m.in.:
-odwołania do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, tekstu literackiego zbioru zadań i in.,
-opisu tekstowego zadania do wykonania,
-linku do interaktywnej platformy edukacyjnej,
-załącznika zawierającego wybrane materiały
12. Potwierdzeniem frekwencji ucznia na zajęciach jest udział w lekcji on-line , odebranie
wiadomości, wykonanie zadania przekazanego przez nauczyciela .
13. Kształcenie zdalne umożliwia uczniom zdawanie pytań nauczycielom poszczególnych
przedmiotów przez e-dziennik.
14. Uczniowie i rodzice konsultują się z nauczycielami w sprawie zdalnego nauczania przez
e-dziennik.
15. Zadania zlecone przez nauczycieli a wykonane przez uczniów, odpowiedzi, testy i inne
formy ich pracy są oceniane przez nauczycieli zgodnie z obowiązującym systemem
oceniania po uwzględnieniu uwarunkowań zdalnego nauczania.
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16. Oceny są wpisywane do e-dziennika.
17. Rodzice/ prawni opiekunowie na bieżąco monitorują postępy i frekwencję dziecka
w e-dzienniku.
18. Rodzice/prawni opiekunowie kontaktują się z wychowawcą/dyrektorem za pomocą
e-dziennika.
19. Rodzice/prawni opiekunowie usprawiedliwiają nieobecności dziecka w e-dzienniku.
20. W kształceniu zdalnym nauczyciel nie realizuje zadań opiekuńczych.
Bydgoszcz, dnia 24 marca 2020 roku

