
REGULAMIN Nauczania na Odległość

1.  Wszystkie zajęcia w Publicznej Szkole Muzycznej I st. w Górsku odbywają się na odległość za

pomocą platformy Zoom (przy włączonej kamerce w celu kontroli obecności ucznia podczas zajęć lub

w inny wskazany przez nauczyciela sposób), do której linki będą przekazywane za pośrednictwem

poczty elektronicznej na adres podany przez rodzica/opiekuna jako e - mail kontaktowy.

2. W szkole mogą przebywać wyłącznie pracownicy szkoły oraz interesanci na czas podjęcia działań,

które nie mogą być zrealizowane za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

3. W przypadku opisanym w punkcie 2 interesanci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,

zachowując zasady:

a) zachowanie dystansu min. 1,5 m,

b) powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z reżimem sanitarnym

4. Sekretariat szkoły otwarty będzie :

poniedziałek - piątek 8:00 – 16:00

5. Dyrektor Szkoły pełni dyżur stacjonarny jak niżej:

wtorek – 14:30 – 15:30

czwartek – 15:00 – 16:00

piątek – 10:30 – 12:30

6. Wprowadza się w ramach kształcenia zdalnego następującą organizację kształcenia::

1) nauczyciele prowadzący nauczanie zdalne organizują zającia za pomocą platformy Zoom lub jeśli

istnieją problemy techniczne wykorzystują inne komunikatory (facebook, telefon, skype, whatsup lub

inne dostępne dla nauczyciela oraz ucznia). Zajęcia powinny być dostosowane do możliwości ucznia

pod względem dostępności narzędzi technologicznych oraz powinny uwzględniać obciążenie innymi

zajęciami zdalnymi w ramach nauki pobieranej przez ucznia w szkole ogólnokształcącej,

2) w przypadku problemów technicznych po stronie prowadzącego nauczyciele organizują zajęcia po

skontaktowaniu się z rodzicem lub uczniem i ustalają formę przeprowadzenia zajęć,

3)  nauczyciele  mają  obowiązek  przeprowadzenia  zajęć  przybliżających  ucznim wybrany  materiał,

który  zamierzają  poddać  w późniejszym czasie  sprawdzeniu  w  postaci  testów,  sprawdzianów,  itp.

Niedopuszczalne jest wysyłanie zadań do wykonania samodzielnie przez ucznia bez przeprowadzenia



choćby  krótkiej  lekcji  online  lub  wskazania  materiałów  w  internecie,  które  mogą  przybliżyć

przyswojenie tej wiedzy bądź umiejętności,

4) jeśli uczeń nie dysponuje instrumentem,na którym mogłaby zostać przeprowadzona lekcja zdalna,

zajęcia mogą być realizowane poprzez wysyłanie materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej

(filmy, pyblikacje, ćwiczenia,itp.),

5) lekcja zdalna może ulec skróceniu z 45 do 30 minut w celu zrównoważonego obciążenia ucznia

zajęciami zdalnymi I możliwościami przygotowania zajęć przez nauczyciela w czasie, o który została

skrócona lekcja,

6)  treści  i  program  nauczania  podczas  zajęć  zdalnych  jest  realizowany  zgodnie  ze  szkolnymi

programami nauczania i ich elementy dobierane są przez poszczególnych nauczycieli na lekcję w taki

sposób, aby realizować podstawę programową dla danego przedmiotu,

7) nauczyciele prowadzą nauczanie na odległość w szkole lub w przypadku problemów technicznych w

miejscu zamieszkania na własnym sprzęcie zachowując zasady bezpieczeństwa w sieci,

8) w przypadku utrudnionego dostępu nauczyciela do internetu bądź urządzenia doprowadzenia zajęć z

domu, zobowiązany jest on do ich przeprowadzenia w szkole dzięki udostępnieniu szkolnego sprzętu,

internetu  oraz  sali  z  zachowaniem zasad bezpieczeństwa w trakcie  epidemii.  Nauczyciel  powinien

powiadomić sekretariat  szkoły o zamiarze prowadzenia zajęć  w szkole  z  minimum jednodniowym

wyprzedzeniem,

9) Akompaniamenty są nagrywane przez nauczycieli akompaniatorów w dostępnych aplikacjach , w

tempach  dostosowanych  do  możliwości  uczniów  w  porozumieniu  z  nauczycielem  przedmiotu

głównego I przesyłane do nauczyciela lub ucznia,

5. Sposoby oceniania i kontroli prowadzenia zajęć  zdalnych.

Wprowadza się w PSM I st. w Górsku  następujący sposób kontroli zajęć i sprawdzania wiedzy w

trakcie prowadzenia lekcji na odległość (zajęć zdalnych):

1) nauczyciele dokonując wpis w dzienniku elektronicznym Mobireg w temacie zajęć dydaktycznych

oprócz zakresu materiału dodają wpis “zajęcia na odległość”:

2)  nauczyciele  mogą  wystawiać  oceny  na  podstawie  przygotowanego  przez  ucznia  materiału  z

poprzedniej lekcji:

3)  nauczyciele  mogą  przeprowadzać  testy  za  pośrednictwem  internetu  przy  uwzględnieniu

pseudonimizacji danych;



4)  świetlica szkoły pozostaje w gotowości do pracy, nauczyciele przygotowują materiały przydatne do

pracy w świetlicy, są do dyspozycji Dyrektora i wykonują dodatkowe zadania zdalne powierzone przez

Dyrektora;

5))  Dyrektor nadzoruje przebieg zdalnego nauczania poprzez:

● monitorowanie lub obserwację zajęć online prowadzonych przez nauczycieli zgodnie z planem

nadzoru pedagogicznego.

● sprawdzanie  zapisów w elektronicznym zgodnie  z  planem nadzoru  pedagogicznego,  lub  w

miarę potrzeb, organizuje spotkania online z nauczycielami i rodzicami.

6)  obecności/nieobecności  ucznia,  oceny  cząstkowe,  oceny  z  przesłuchań  oraz  egzaminów,

wprowadzane są do dziennika , głównym kanałem komunikacji pomiędzy szkołą, uczniami, rodzicami

jest  przekaz  za  pośrednictwem  dziennika  elektronicznego  Mobireg  (dodatkowym  kanałem

informacyjnym  jest  strona  internetowa  szkoły  www.zsgorsk.pl/muzyczna/)  lub  przy  zachowaniu

reżimu sanitarnego bezpośredni kontakt z nauczycielem w budynku szkoły.

6. Postanowienia końcowe

 

1)   Regulamin wchodzi w życie z dniem 20. 12. 2021 r.

2)  w  sprawach  niuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowania  mają  przepisy  prawa

powszechnie obowiązującego

http://www.zsgorsk.pl/muzyczna/

