PROCEDURA
NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ
w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 493)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz.410
z późn.zm.)
3. Art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.
1148, z późn. zm.).

I. Przekazywanie informacji o sposobie i trybie realizacji nauczania na odległość
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.
1. Przekazywanie informacji nauczycielom odbywa się przez dziennik elektroniczny,
służbową pocztę elektroniczną lub telefonicznie.
2. Przekazywanie informacji uczniom i ich rodzicom odbywa się przez dziennik
elektroniczny, pocztę elektroniczną lub telefonicznie.
3. Informacje dotyczące zasad funkcjonowania szkoły przekazuje dyrektor i/lub
wicedyrektorzy.
4. Informacje dotyczące realizacji zajęć podczas nauczania na odległość przekazuje
uczniom i/lub ich rodzicom wychowawca i nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
II. Zasady współpracy wychowawcy i nauczyciela przedmiotu z uczniami
i ich rodzicami w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.
1. Nauczanie na odległość koordynuje i nadzoruje wychowawca klasy.
2. Wychowawca pozostaje w kontakcie z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie
i interweniuje w przypadku niewywiązywania się ucznia ze swoich obowiązków .
3. Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów i/lub rodziców o dostępie do materiałów
zamieszczonych on-line, o zadanych pracach i terminie ich wykonania, o terminie
lekcji on-line.

4. Zajęcia z nauczycielem prowadzone zdalnie, nie mogą być nagrywane bez jego
zgody.
III. Tygodniowy zakres treści nauczaniaw okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania szkoły .
1. Czas jednostki lekcyjnej pozostaje bez zmian - 45 minut.
2. Nauczyciel przedmiotu przygotowuje treści nauczania na dany tydzień zgodnie
z przyznaną ilością godzin z danego przedmiotu z uwzględnieniem:
• równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
• możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,
• zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
• łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich
użycia,
• ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.
2. Terminy wykonania zadań oraz sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów powinny
być zgodne z tygodniowym planem zajęć, z podaniem terminu realizacji.
3. Nauczyciele prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w trybie nauczania na
odległość. Na prośbę ucznia, zajęcia, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, mogą
odbywać się w szkole.
4. Nauczyciele, którym przydzielono zajęcia w ramach nauczania indywidualnego,
prowadzą je zdalnie i dokumentują w dzienniku elektronicznym.
5. Program nauczania może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia
przewidzianego do realizacji w klasach programowo wyższych może być
zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte
przez uczniów wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa
do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia
może być zrealizowana w klasach programowo wyższych w następnych latach
szkolnych.
IV. Sposoby monitorowania postępów uczniów, weryfikacji wiedzy i umiejętności
uczniów, informowanie uczniów/rodziców o postępach w nauce, a także
uzyskanych ocenach.
1. Zasady monitorowania i oceniania postępów uczniów zostały zawarte w Załączniku
nr 2 do Zarządzenia w sprawie organizacji nauczania zdalnego_Aneksy WSO.
Załącznik nr 2 obowiązuje od 25 marca 2020 r.
2. Załącznik nr 2_do Zarządzenia w sprawie zdalnego nauczania_Aneksy WSO jest
dostępny na stronie internetowej szkoły (www.zsbrybnik.pl) w zakładce ZDALNE
NAUCZANIE.

3. Nauczyciele na bieżąco informują uczniów/rodziców o postępach w nauce
i otrzymanych ocenach.
4. W przypadku, gdy uczeń nie realizuje zadań, nauczyciel przedmiotu informuje
wychowawcę klasy.
5. Wychowawca ma obowiązek kontaktu z uczniem/rodzicem przez dziennik
elektroniczny, mailowo lub telefonicznie w celu wyjaśnienia sytuacji.
V. Warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
1. Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy oraz sprawdzian wiadomości
i umiejętności odbywają się w oparciu o zapisy Statutu Technikum nr 4 i Branżowej
Szkoły I Stopnia nr 4.
2. Sposoby przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz
sprawdzianu wiadomości i umiejętności:
● on-line w czasie rzeczywistym (z wykorzystaniem komunikatora)
● w szkole – na wniosek ucznia lub nauczyciela, z zachowaniem procedur
bezpieczeństwa.
VI. Warunki i sposoby ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.
1. Nauczyciel ustala ocenę z zachowania zgodnie z zapisami Statutu Technikum nr 4 i
Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4.
2. Uczeń, który ma zastrzeżenia co do wystawionej oceny z zachowania, składa je na
piśmie do dyrektora szkoły za pomocą poczty elektronicznej (zsbrybnik@gmail.com)
3. Dyrektor szkoły:
a) sprawdza, czy wychowawca zachował procedury przewidziane w Statucie
Technikum nr 4 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4
b) przeprowadza rozmowę z uczniem i wychowawcą (za pomocą telefonu lub innego
dostępnego komunikatora)
c) ustala ostateczną ocenę z zachowania.
VII. Sposób dokumentowania realizacji zadań od 25.03.2020r.
1. Wszyscy nauczyciele wpisują lekcje do dziennika
z obowiązującym planem lekcji.
2. Obecność uczniów nie jest rejestrowana w dzienniku:
3. Bibliotekarze i pedagodzy wypełniają swoje dzienniki.
VIII. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć

elektronicznego

zgodnie

1. W Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku w okresie prowadzenia kształcenia na
odległość zajęcia prowadzone są zgodnie z wyborem nauczyciela:
a) z wykorzystaniem Dysku Google
b) poprzez Google Classroom
c) poprzez Google Hangouts
d) poprzez e-dziennik
e) z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów
f) z wykorzystaniem innych narzędzi.
2. Materiały wykorzystywane podczas nauczania na odległość:
a) materiały przygotowane bądź wskazane przez nauczyciela
b) materiały rekomendowane przez MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/naukazdalna)

c) materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii.
IX. Konsultacje dla uczniów i rodziców
1. Konsultacje dla uczniów i rodziców odbywają się przez:
a) dziennik elektroniczny lub pocztę elektroniczną
b) telefonicznie - tylko w przypadku, gdy nauczyciel udostępni swój prywatny numer
telefonu
c) komunikatory i narzędzia wykorzystywane do prowadzenia zajęć.
2. Uczeń lub rodzic może skontaktować się ze szkołą telefonicznie lub mailem – dane
kontaktowe na stronie szkoły.
3. Obowiązuje harmonogram konsultacji zamieszczony na stronie szkoły.
4. Podczas konsultacji prowadzonych z wykorzystaniem komunikatora obowiązuje
zakaz nagrywania wypowiedzi bez zgody jej autora.

X. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie:
● teoretycznych przedmiotów zawodowych
● zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania
danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
kształcenia.
1. Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia
przewidzianego do realizacji w klasach programowo wyższych może być
zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte
przez uczniów wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa
do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia
może być zrealizowana w klasach programowo wyższych w następnych latach

szkolnych.
2. W przypadku praktyk zawodowych uczniów technikum, zaplanowanych do
zrealizowania w okresie, w którym realizowane jest nauczanie na odległość, praktyki
realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020. W przypadku realizacji praktyk
w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów
odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie
praktycznej nauki zawodu.
3. W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne
zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym prowadzone jest nauczanie na
odległość, mogą być, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizowane do końca roku
szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych.
We wszystkich sprawach, które nie zostały objęte procedurą, decyzję, w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa, podejmuje dyrektor szkoły.

Dyrektor szkoły

