Zasady pracy nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
szkoły związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .
Na podstawie
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. Zdalne nauczanie jest realizowane za pomocą e-dziennik, platformę , Cisco Webex Meetings.
Microsoft Office 365 (Teams) oraz pocztę elektroniczną.
2. Nauczyciele pracują według tygodniowego planu zajęć zgodnie z przydziałem czynności w
wyznaczonych pracowniach szkolnych zgodnie z planem lekcji.
3. Nauczyciel realizuje formie zdalnej pensum wraz z nadgodzinami.
4. Lekcja trwa 45 minut w tym 5 minut czas na zalogowanie, 30 minut trwa zasadniczy czas
lekcji, 10 minut odpowiedzi indywidualne uczniów.
5. Przed zajęciami nauczyciel za pomocą e-dziennika rozsyła link dla uczniów. Link jest ważny
przez cały czas zdalnego nauczania.
6. Uczniowie zobowiązani są do dyscypliny podczas zajęć zdalnych
7. W przypadku utrudniania zajęć nauczyciel odnotowuje ten fakt w e-dzienniku.
8. Uczniowie którzy nie będą zachowywać się zgodnie ze Statutem będą karani karami
statutowymi.
9. Uczniom zabrania się przekazywanie linków na zajęcia osobom z poza klasy.
10. W przypadku pojawienia się osoby zakłócającej przebieg zajęć lekcyjnych nauczyciel odłącza
daną osobę i powiadamia o tej sytuacji wychowawcę klasy za pomocą e-dziennika.
11. W przypadku gdy nauczyciel zmodyfikował zakres treści programowych informują dyrektora
szkoły oraz rodziców uczniów oraz uczniów w jakim stopniu zmodyfikowali program
nauczania.
12. Nauczyciele zobowiązani są bezzwłocznie powiadomić sekretariat szkoły o swojej chorobie.
Wówczas zajęcia z tym nauczycielem nie odbywają się.
13. Na pisemny wniosek nauczyciela przebywającego na kwarantannie potwierdzony
zaświadczeniem z sanepidu, dyrektor wyraża zgodę na prowadzenie zajęć przez nauczyciela z
domu.
14. Nauczyciele przedmiotów zawodowych w kształceniu praktycznym realizują zajęcia
praktyczne związane z określonym zawodem w formie zdalnej dostosowując program
nauczani tak aby mógł zrealizować treści programowe w takiej formie.
15. Nauczyciele wf realizują zajęcia w formie zdalnej dostosowując program nauczania
wybierając treści nauczani tak aby mógł zrealizować treści programowe w takiej formie.
16. Wychowawcy klas prowadzą zajęcia wychowawczo-profilaktyczne w swoich klasach w formie
zdalnej.
17. Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno wyrównawcze, oraz
nauczanie indywidualne odbywają się w formie zdalnej. Wyjątek stanowią zajęcia
rewalidacyjne dla osób z orzeczenie dotyczącym dysfunkcji ruchowych.

18. Internat do 08.11.2020 r. nie funkcjonuje. Nauczyciele wychowawcy internatu w określonych
godzinach maja obowiązek być w pracy wykonują prace związane z funkcjonowaniem szkoły.
( inwentaryzacja pomieszczeń szkolnych)
19. Pedagodzy monitorują uczestniczenie uczniów w zajęciach . W przypadku nieobecności
uczniów kontaktują się z rodzicami. Prowadzą konsultacje zdalne dla uczniów mający
problemy psychologiczno-pedagogiczne.
20. Nowe treści powinny obejmować nie mniej niż 50% tygodniowego wymiaru godzin w danej
klasie. Pozostałe godziny w tygodniu muszą być przeznaczone na konsultowanie, wyjaśnianie
problemów, ćwiczenia i utrwalanie nowo poznanych wiadomości.
21. Ocenie podlegają wszystkie formy zawarte w statucie szkoły rozdział VIII §1 pkt.2.4.
22. Wszystkie prace pisemne uczniów są wykonywane na kartce lub za pomocą narzędzi
dostępnych na Cisco Webex Meetings oraz Microsoft Teams .Następnie przesyłane w postaci
zdjęć ,skanów na pocztę służbową nauczyciela w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
23. Odpowiedzi ustne mogą być ocenione po uprzednim poinformowaniu kto będzie odpowiadał
a następnie wylogowaniu się pozostałych uczniów.
24. Nauczyciel codziennie sprawdza obecność uczniów. Rodzic usprawiedliwia nieobecność
dziecka za pomocą e-dziennika. Wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia w ciągu 7
dni.
25. Uczeń który z bardzo ważnych przyczyn nie może uczestniczyć w zajęciach zdalnych
obowiązkowo informuje o tym fakcie dyrektora jest zobowiązany do uczestniczenia w
zajęciach lekcyjnych w szkole.
26. W miarę możliwości szkoły uczniowie mogą wypożyczyć sprzęt ze szkoły. W przypadku
wyczerpania komputerów w szkole, Uczniowie uczestniczą na zajęciach w szkole
27. Jeżeli uczeń w przeciągu jednego dnia nie uczestniczy w większości zajęć fakt ten należy
zgłosić do wychowawcy ten niezwłocznie powiadamia pedagoga i rodziców.
28. W przypadkach szczególnych dopuszcza się przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy
indywidualnie w szkole po uzgodnieniu z dyrektorem.
29. Pomocami dydaktycznymi mogą być e- podręcznik, podręczniki i zbiory zadań, strony OKE i
CKE, YouTube, strony tematyczne internetowe.
30. Harmonogram konsultacji przewiduje 1 godzinę lekcyjną cyklu jednego tygodnia. Konsultacji
zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
Zasady bezpieczeństwa
1. Każdy pracownik przebywający w szkole, internacie lub w PPNZ jest zobowiązany do
przestrzegania zasad Dystans, Dezynfekcja, Maseczka
2. W przestrzeniach wspólnych takich jak korytarz, pokój nauczycielski, sekretariat, księgowość
oraz gabinet kierownika gospodarczego wszyscy pracownicy zobowiązani są do noszenia
maseczek lub przyłbic.
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia zdalne w klasach oraz pracownicy wykonujący swoje zadania
w pomieszczeniach zamkniętych nie mają obowiązku noszenia masek.
4. W pokoju nauczycielskim i sekretariacie może przebywać maksymalnie 5 osób, w pozostałych
pomieszczeniach 1 osoba nie licząc osób wykonujących swoje obowiązki w tym
pomieszczeniu.

5. Nauczyciele mający kontakt z osobą zarażoną i nie mający nakazu sanepidu do kwarantanny
będzie objęty nadzorem epidemiologiczny w szkole tzn. kontrola temperatury oraz wywiad z
pielęgniarką.

