ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W CZASIE NAUCZANIA HYBRYDOWEGO LUB
ZDALNEGO
Obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku

Postanowienia ogólne
1. Zajęcia w Szkole Podstawowej w Rosku mogą być prowadzone w formie
stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej.
2. Zajęcia w formie zdalnej lub hybrydowej wprowadzane są Zarządzeniem Dyrektora
Szkoły.
3. Celem nauczania zdalnego jest realizacja podstawy programowej w okresie
czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
4. Obowiązującym w szkole narzędziem służącym do komunikowania się Dyrektora,
nauczycieli, uczniów i rodziców jest dziennik elektroniczny Vulcan oraz platforma
www.office365.com (Teams).
5. Za pośrednictwem dziennika elektronicznego przekazywane są bieżące komunikaty,
zarządzenia i zalecenia.
6. Uczniowie/dzieci przedszkolne
Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Rosku biorą udział w zajęciach online według ustalonego planu
zajęć lekcyjnych. Harmonogram zajęć prowadzonych online ustala nauczyciel.
7. Uczniowie przechodzą na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana
wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt
komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą
zgłaszane wychowawcom klas.
8. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów
sprzętowych ucznia:
1) powiadamiają o trudnościach dyrektora;
2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;
3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania,
o czym informują dyrektora szkoły.
9. System nauczania zdalnego uwzględnia zajęcia w oddziałach, w których ze względu
na sytuację epidemiczną zagrożone jest zdrowie uczniów/dzieci przedszkolnych.
10. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom
zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.
11. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia
online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się
z uczniami z zastosowaniem platformy www.office365.com (Teams).
12. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form
pracy nauczyciele udostępniają uczniom/rodzicom dzieci przedszkolnych materiały
do samodzielnego opracowania za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub
poczty elektronicznej, a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem
telefonów komórkowych ucznia lub rodziców/prawnych opiekunów.
13. Nauczyciele powinni dostosować program nauczania do narzędzi, które zamierzają
stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości
psychofizycznych uczniów i dzieci przedszkolnych.

14. Uczniowie biorą udział w zajęciach zgodnie z planem zajęć. Udział w zajęciach
potwierdzeniem obecności ucznia. Każdą nieobecność, nawet spowodowaną usterką
techniczną, należy usprawiedliwić przez e-dziennik lub telefonicznie.
15. Prace i zadania wykonywane samodzielnie na podstawie materiałów przesyłanych
przez nauczycieli uczniowie zobowiązani są odsyłać w ustalonym terminie, pod
wskazany adres poczty elektronicznej.
16. Uczniowie korzystają z materiałów rekomendowanych przez nauczycieli,
ułatwiających im zrozumienie nowych treści.
17. Uczniowie korzystają z możliwości konsultowania się z nauczycielem przedmiotu
w czasie zajęć lub podczas zdalnych konsultacji odbywających się w terminie
ustalonym z nauczycielem.
18. Uczniowie przestrzegają etykiety językowej i kultury w komunikacji
z nauczycielami
i rówieśnikami.
19. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji
uniemożliwiające mu udział w zajęciach online, powinien o tym fakcie niezwłocznie
poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.
20. Uczeń z objawami infekcji, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia, bierze udział
w zajęciach online.
21. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy
poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.
22. Nauczyciele powiadamiają rodziców/prawnych opiekunów o zasadach współpracy
zdalnej w czasie zagrożenia pandemią.
23. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują
zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.
24. Powrót do stacjonarnego trybu nauki następuje poprzez wydanie kolejnego
zarządzenia dyrektora.
§1
Zadania dyrektora
1.

Dyrektor zobowiązuje nauczycieli do podjęcia pracy w trybie zdalnym lub
hybrydowym.
2. Odpowiada za organizację kształcenia z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
3. Odpowiada za organizację pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
w tym polecanie pracy zdalnej.
4. Ustala przy współpracy z wychowawcami, czy uczniowie, rodzice dzieci
i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania
i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami
prowadzącymi zajęcia.
5. Ustala we współpracy z nauczycielami technologie informacyjno-komunikacyjne
wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć.
6. Określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przy użyciu
metod i technik kształcenia na odległość.
7. Ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji
zajęć, z których uczniowie/dzieci przedszkolne mogą korzystać.
8. Ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów
wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania oraz,
w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw.
9. Ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców potrzebę modyfikacji
w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego
oraz w razie potrzeby, modyfikuje ten program.
10. Zobowiązany jest do powiadomienia rodziców, uczniów oraz nauczycieli, w jaki
sposób będzie zorganizowane w szkole kształcenie, w tym kształcenie specjalne,
pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne, o których mowa
w art.165 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.

11. Zobowiązany jest do określenia formy i terminów kontaktu czy konsultacji
nauczyciela z rodzicami i uczniami.
12. Ustala, we współpracy z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana
i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.
13. Ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób sprawdzania obecności uczniów na
zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
edukacyjnych.
14. Ustala warunki i sposób:
a) przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego,
b) przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
c) wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia
zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.
15. Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając
potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów.
16. Ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły i weryfikuje wykonanie
zadań.
17. Określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych
przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub
innego sposobu kształcenia.
18. Może odwołać polecenie pracy zdalnej.
19. Może zobowiązać nauczyciela do realizacji zajęć wynikających z prowadzonej przez
szkołę działalności opiekuńczo-wychowawczej.
§2
Obowiązki wychowawców w zakresie wprowadzenia zdalnego lub hybrydowego
trybu nauczania
1.

Wychowawca klasy/oddziału przedszkolnego pełni rolę koordynatora nauczania
zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece dzieci i uczniów.
2.
Odpowiada za komunikację z uczniami ich rodzicami i rodzicami dzieci
przedszkolnych informując o sposobie realizacji zajęć przewidzianych dla
klasy/oddziału przedszkolnego w danym tygodniu nauki.
3.
Koordynuje plan pracy swojej klasy/oddziału przedszkolnego na każdy dzień
kontrolując ilość zadawanych prac, formę ich wykonania i obciążenie dzieci
i uczniów danego dnia; jeśli uzna, że ilość materiału i zajęć jest zbyt dużym
obciążeniem dla uczniów, to wypracowuje z nauczycielami sposób realizacji
materiału, który umożliwi dzieciom i uczniom jego opanowanie i wykonanie.
4.
Koordynuje realizację zajęć klasy ze szczególnym uwzględnieniem ilości czasu
spędzonego przez uczniów przed komputerem.
5.
Analizuje zestawienia obecności uczniów na zajęciach i w razie potrzeby
kontaktuje się z rodzicami ucznia celem ustalenia przyczyny niskiej frekwencji na
zajęciach prowadzonych zdalnie.
6.
Informuje pedagoga szkolnego a w ostateczności dyrektora o braku możliwości
skontaktowania się z uczniem i jego rodzicami (brak odpowiedzi od
uczniów/rodziców/nieodebrane wiadomości wysłanych na adres e-mail
wskazany przez rodziców/esemesem na numer telefonu wskazany przez
rodziców).
7.
Realizuje treści zgodnie z planem pracy wychowawczej, dostosowanym do
aktualnych zapisów programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
8.
Wychowawca ma obowiązek:
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu
nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się, czyli przez dziennik
elektroniczny,
2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu
komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu

3)
4)
5)
6)

wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu
rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form
kształcenia,
monitorowania procesu rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia,
o czym informuje dyrektora szkoły,
wskazania sposobu kontaktu (np. dziennik elektroniczny, e-mail,
komunikatoryspołecznościowe, telefon) ze swoimi wychowankami,
reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym,
które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice/prawni opiekunowie,
wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice/prawni opiekunowie mogą
korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy lub oddziału
przedszkolnego.
§3
Obowiązki pedagoga w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

1. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców/prawnych opiekunów
zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
2. Prowadzi porady i konsultacje związane ze zgłaszanymi przez rodziców
i uczniów problemami.
3. Organizuje pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wynikających
z obecnego stanu epidemii.
4. Udostępnia materiały psychoedukacyjne dotyczące motywowania uczniów przez
rodziców do zdalnej nauki, sposobów radzenia sobie ze stresem w czasie
pandemii, bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze, działań
o charakterze profilaktycznym, cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi
emocjami.
5. Wyszukuje miejsca wsparcia dla rodziców i przekazuje im informacje o pomocy
psychologicznej i dydaktycznej.
6. Ściśle współpracuje z wychowawcami i nauczycielami.
§4
Obowiązki nauczycieli, uczniów i rodziców
1. Nauczyciele:
1) prowadzą zajęcia na platformie MS Teams zgodnie z planem;
2) dokumentują realizację nauczania zdalnego w dzienniku elektronicznym
poprzez: wpisywanie tematu, frekwencji uczniów i ocenianie według
tygodniowego planu zajęć;
3) monitorują frekwencję uczniów i postępy w nauce podczas zdalnego nauczania,
które jest dokumentowane w dzienniku elektronicznym Vulcan;
4) ustalają we współpracy z uczniami, źródła i materiały niezbędne do realizacji
zajęć, z których uczniowie mogą korzystać;
5) współpracują z Rodzicami w ramach zdalnego nauczania.
2. Uczniowie:
1) obowiązkowo logują się do dziennika elektronicznego Vulcan i korzystają
z usługi Microsoft Teams. Realizują określony w danym dniu plan zajęć,
rozpoczynają pracę zgodnie z planem lekcji;
2) realizują zajęcia w formie zdalnej na platformie MS Teams.

3. Rodzice:
1) współpracują ze szkołą w ramach zdalnego nauczania;
2) logują się do dziennika elektronicznego;
3) zapewniają bezpieczne warunki do realizacji zdalnego nauczania, w tym dbają
o bezpieczeństwo cyfrowe;
4) monitorują frekwencję uczniów i postępy w nauce podczas zdalnego nauczania,
które jest dokumentowane w dzienniku elektronicznym Vulcan;
5) powiadamiają wychowawcę o braku możliwości realizacji nauczania zdalnego
w przypadku choroby dziecka;
6) motywują i wspierają uczniów do systematycznego uczenia się poza szkołą.
§5
Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym
1. Nauczyciele
prowadzą
dokumentację
procesu
nauczania
zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Dokumentację pracy nauczyciela zawiera dziennik elektroniczny. Prace uczniów
podlegające ocenie nauczyciel gromadzi na wskazanej poczcie elektronicznej.
3. Szczegółowe sposoby dokumentacji szkolnej zostały opisane w załączniku nr 1.
§6
Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób
przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji
1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich
rodziców/prawnych opiekunów konsultacje z nauczycielami, pedagogiem,
logopedą.
2. Konsultacje odbywają się online.
3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, pedagog, logopeda,
informując wcześniej o tym fakcie uczniów i rodziców/prawnych opiekunów.

§7
Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania
1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają
przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie
nauczania zdalnego.
2. Nauczyciele przygotowują informację, jakie treści nauczania należy przesunąć
do realizacji w późniejszym terminie, a jakie mogą być realizowane w formie pracy
zdalnej z uczniami.
§8
Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców
o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym
trybie nauki
1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.

2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów
prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego, przez
systematyczne wpisywanie ocen do dziennika elektronicznego.
§9
Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania
1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania
określone w Statucie Szkoły.
2. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich
możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji
elektronicznej.
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania
zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego
i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań
w alternatywny sposób.
4. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności
obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego
zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.
5. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane
zadania.
6. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany
lub wywoływać ucznia do odpowiedzi ustnej.
7. Uczeń może być pytany na lekcji na zwykłych zasadach.
8. Uczeń, który nie wykonuje poleceń nauczyciela lub nie odesłał zadania
w określonym terminie, może otrzymać ocenę niedostateczną.
9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin
wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli
zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.
10. Brak potwierdzenia obecności przez ucznia na początku i na końcu lekcji oraz
brak informacji zwrotnej potwierdzającej pracę na lekcji wiążę się
z odnotowaniem przez nauczyciela nieobecności.
11. Jeżeli uczeń potwierdził swoją obecność tylko na końcu lekcji oraz przesłał
informację zwrotną/wykonanie zadania do nauczyciela, to w dzienniku uzyska
wpis – spóźnienie.
12. Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu online, oraz uczeń, któremu w trakcie
sprawdzianu nastąpiła utrata połączenia kontaktuje się z nauczycielem
przedmiotu i wspólnie ustalają indywidualny termin i formę zaliczenia
dostosowaną do możliwości technicznych i sprzętowych ucznia.
13. Uczeń przebywający na kwarantannie uczestniczy w lekcjach nauczanych zdalnie
poprzez platformę Teams.
§ 10
Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym:
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
2. Pracujący z uczniami/dziećmi przedszkolnymi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
nauczyciele i specjaliści analizują dotychczasowe programy nauczania
i dostosowują je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
3. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne
uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia

4.

5.
6.
7.

i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w dzieci
i uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny,
przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie/dzieci przedszkolne
wrócą do szkoły/odziałów przedszkolnych.
Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista informując
wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
O harmonogramie konsultacji wychowawca klasy informuje rodziców/prawnych
opiekunów.
§ 11
Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów
w Internecie

1. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom
o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci, szczególną uwagę zwracając
na uczniów kl. I-III oraz uczniów niepełnosprawnych.
2. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu komputerowego
zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
§ 12
Egzamin klasyfikacyjny w okresie całkowitego zawieszenia zajęć w szkole.
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.
Wniosek powinien być przesłany przez e-dziennik ewentualnie drogą e-mailową na
adres szkoły, a w przypadku braku takiej możliwości przesłany pocztą lub
przeniesiony do szkoły w wersji papierowej.
2. Dyrektor przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego/poczty elektronicznej
uzgadnia z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia datę i godzinę egzaminu
klasyfikacyjnego. Tymi samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez
nich.
3. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej
podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez
dziennik elektroniczny rodzicom/opiekunom oraz uczniom.
4. Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną przy użyciu narzędzi
elektronicznych wskazujących przez nauczyciela i używanych dotychczas przez
ucznia.
5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia
rodzice ucznia informują o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia
lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły.
6. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci,
w sytuacjach wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły, zachowaniem
wszystkich środków bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami BHP.
7. Z egzaminu klasyfikacyjnego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje
i dołącza do arkusza ocen ucznia. Ustaloną przez komisję ocenę uzasadnia się
w protokole, który dołącza się do arkusza ocen ucznia.
§ 13

Egzamin poprawkowy w okresie całkowitego zawieszenia zajęć w szkole.
1. Dyrektor poprzez dziennik elektroniczny uzgadnia datę i godzinę egzaminu
poprawkowego. Tymi samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez
rodziców/opiekuna prawnego ucznia.
2. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej
podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez
e-dziennik uczniowi i jego rodzicom/opiekunom prawnym.
3. Egzamin poprawkowy ma formę pisemną (o ile to możliwe) i ustną przy użyciu
narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas
przez ucznia.
4. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci,
w sytuacjach wyjątkowych egzamin może się odbyć na terenie szkoły, z zachowaniem
wszystkich środków bezpieczeństwa i zgodnie z zasadami BHP.
5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia
rodzice/prawni opiekunowie ucznia informują o tym dyrektora szkoły, przesyłając
skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna pod
wskazany adres mailowy szkoły.
6. Z egzaminu poprawkowego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje go
i dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się prace ucznia, która
także zostaje dołączona do protokołu.

§ 14
Organizacja Szkoły
I.

Rada Pedagogiczna

1. W przypadku całościowego zawieszania zajęć w szkole i wynikającego z tego
ograniczenia w jej funkcjonowaniu, zebrania rady pedagogicznej odbywają się przy
użyciu środków komunikacji na odległość.
2. W przypadku częściowego zawieszenia zajęć w szkole, nauczyciele wykonujący pracę
zdalną, mogą uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej przy użyciu środków
komunikacji na odległość i głosować w trybie obiegowym.
3. Przewodniczący rady pedagogicznej zobowiązany jest umożliwić uczestnictwo
członkom rady pedagogicznej pracującym zdalnie, w zebraniach rady pedagogicznej
i głosowanie w trybie obiegowym.
4. Członkowie rady pedagogicznej uczestniczący w zebraniu przy pomocy środków
komunikacji na odległość zobowiązani są do zapewnienia warunków, które
zapewniają pełną poufność omawianych na zebraniu treści.
5. W przypadku zebrań odbywających się z użyciem środków komunikacji na odległość
przewodniczący rady pedagogicznej informuje członków rady pedagogicznej
o porządku zebrania poprzez dziennik elektroniczny.
II.

Zespoły przedmiotowe

1. Zespoły przedmiotowe powołane przez dyrektora szkoły w niezmienionym składzie.

2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu
uwzględniając ustaloną przez dyrektora organizację wynikającą z czasowego
ograniczenia funkcjonowania szkół.
3. Członkowie zespołu, którzy wykonują swoją pracę zdalną, kontaktują się
z pozostałymi członkami zespołu przy pomocy środków komunikacji na odległość.
Za organizację komunikacji zespołu odpowiada przewodniczący zespołu.
4. Nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych: ustalają treści kształcenia,
które będą realizowane w poszczególnych klasach, i rekomendowany sposób ich
realizacji (narzędzia, metody i formy). W razie potrzeby nauczyciele rekomendują
dyrektorowi szkoły konieczność modyfikacji szkolnego zestawu programów
nauczania.
5. W zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość nauczyciele są ze sobą w stałym kontakcie przy użyciu środków
komunikacji na odległość, dzielą się doświadczeniami, spostrzeżeniami, współpracują
przy tworzeniu materiałów edukacyjnych do pracy zdalnej, dzielą się nimi, wspólnie
pracują nad zadaniami domowymi dla uczniów.
§ 15
Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców
1. W okresie całościowego zawieszenia zajęć w szkole funkcjonowania szkoły
działalność organów społecznych szkoły opiera się na zasadach organizacji pracy
szkoły tj. pracy zdalnej.
2. Rada rodziców, samorząd uczniowski podejmuje swoje czynności przy użyciu
środków komunikacji na odległość.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku
Wiesława Norkowska-Nawrot

