Załącznik 1
do zarządzenia nr 4/2020
Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 39
im. Marii Konopnickiej
w Częstochowie

1. Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:
a) Nauczyciel każdego przedmiotu zgodnie z przydziałem ustala zakres treści, które będzie realizował według wzoru Tabela 1, a pozostali nauczyciele
według wzoru Tabela 2:
Tabela 1
Klasa 6a przedmiot matematyka
Temat zajęć/ data

Ilość
jednostek Sposób
tematycznych do komunikacji
wpisu
uczniami
w dzienniku

przykład
Zadania tekstowe 1 lub 2 …
23.03.2020

Wykorzystywana
Przewidywane
Forma
przekazania
z forma pracy, źródła formy
oceniania informacji zwrotnej przez
i materiały
(zgodnie
ze ucznia nauczycielowi.
zmodyfikowanymi
zasadami)

(np.
strona
internetowa,
platforma
edukacyjna, poczta
elektroniczna itp.)

np.
prezentacja, 1 praca domowa
karta pracy, praca
na platformie link,
filmik na YouTube
e-podręcznik,
podręcznik
i ćwiczenia
tradycyjne itd.,

Forma
informacji
zwrotnej lub wyjaśnienia
niezrozumiałych
zagadnień dla ucznia
i rodzica

(nie każda lekcja musi Konsultacje drogą e-mail,
zakończyć się informacją telefonicznie
zwrotną,
można
zaproponować
gromadzenie prac przez
uczniów później je ocenić
po powrocie do szkoły,
lub przekazana
e
–
mailem,
lub
przekazana
na
platformie, w zależności
od decyzji nauczyciela.

Tabela 2
Świadczenie pracy data

Świadczenie pracy czynności

Gotowość do pracy data

Dokumentacja potwierdzająca
świadczenie pracy
(dziennik elektroniczny, strona internetowa
przedszkola, szkoły lub placówki, e-mail do
rodziców, komunikatory, grupy społecznościowe,
platformy edukacyjne, inne ….)

przykład
23.03.2020
24.03.2020

Przygotowanie materiałów
i umieszczenie na stronie szkoły.

Strona internetowa szkoły
Tak

b) opracowane treści zgodnie z powyższymi tabelami nauczyciele przesyłają do dyrektora szkoły na adres: sp39.dyrektor@wp.pl
 za okres od 23 marca do 31 marca należy przesłać w terminie do 30 marca 2020r.,
 za okres od 1 kwietnia do 8 kwietnia należy przesłać do 4 kwietnia 2020 r.,
 jeśli okres zamknięcia szkół będzie się przedłużał terminy zostaną podane nauczycielom za pomocą poczty elektronicznej,
c) nauczyciele pracują zgodnie z tygodniowym planem zajęć, przygotowując i przesyłając materiały dla uczniów; tworzą zapis na stronie internetowej
szkoły, a w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy wykonują dodatkowe zadania ( przygotowanie do lekcji, samokształcenie, kontakt z uczniami
i rodzicami, konsultacje i udzielania informacji zwrotnej, kontakt z dyrektorem oraz innymi nauczycielami np. telefon, poczta elektroniczna ),
d) nie dopuszcza się wpisywania tematów lekcji na więcej niż jeden kolejny dzień zajęć szkolnych.,
e) nauczyciele wychowania fizycznego opracowują tygodniowy zakres ćwiczeń możliwych do wykonania przez uczniów w warunkach domowych
( ćwiczenia powinny wspomagać higienę pracy umysłowej i zachęcać uczniów do minimalnej aktywności fizycznej bez realizacji fakultetów )
oraz inne zadania na rzecz uczniów i szkoły,
f) wychowawcy świetlicy, bibliotekarz, logopeda, pedagog, nauczyciele wspomagający i rewalidacji wykonują zadania na rzecz uczniów i szkoły
zlecone przez dyrektora.
2. Współpraca nauczycieli z uczniami i rodzicami.
Współpraca z rodzicami i uczniami odbywa się za pomocą poczty elektronicznej lub platformę edukacyjną. Nauczyciele zamieszczają realizowany
temat na stronie internetowej szkoły jako lekcję (od 25 marca 2020r.) Przyjmuje się, że wszyscy uczniowie są obecni, poza sytuacją, kiedy rodzic zgłosi
chorobę dziecka lub inny powód uniemożliwiający naukę w domu:
a) nauczyciele wspomagający monitorują pracę swoich uczniów, pozostają w stałym kontakcie z uczniem i jego rodzicem,
b) pedagog i logopeda szkolny zgodnie z przydziałami klas ustalonymi z dyrektorem we współpracy z wychowawcami monitorują pracę uczniów
i udzielają wychowawcom wsparcia,
c) nauczyciele prowadzący rewalidacje pozostają w kontakcie z uczniem i jego rodzicem udzielając koniecznej pomocy i wsparcia,
d) rodzice i uczniowie mogą zwrócić się do nauczycieli przedmiotów o udzielenie wsparcia, konsultacji i wyjaśnień na zasadach ustalonych
przez nauczyciela i przekazanych przez niego za pomocą poczty elektronicznej,
e) rodzice i uczniowie mogą zwrócić się do wychowawców, pedagoga i logopedy o udzielenie wsparcia w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych
i technicznych.

3. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach uwzględnia w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
f) potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym.
4. Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców
o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się poprzez pocztę elektroniczną, platformy edukacyjne na zasadach
ustalonych przez nauczyciele przedmiotu i wychowawcę.
5. Dokumentowanie realizacji zadań:
a) wpis na stronie internetowej szkoły, korespondencja przesyłana pocztą elektroniczną, komunikacja na platformie edukacyjnej,
b) tabela pkt 1a.
6. Konsultacje z nauczycielem.
Każdy nauczyciel pozostaje gotowy do pracy przy komputerze, na rzecz uczniów danej klasy zgodnie z wymiarem dydaktycznym (ilością godzin w danej
klasie) wynikającym z planu zajęć. W tym czasie udziela uczniowi lub jego rodzicowi (dotyczy klas I-III) konsultacji wyjaśnień dotyczących realizowanej
lekcji. Każdy nauczyciel przedmiotu ustala zasady kontaktu z rodzicami.
7. Modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania.
W przypadku, gdy nauczyciel widzi potrzebę modyfikacji programu nauczania, zmienia go, mając na uwadze realizację podstawy programowej.
8. Zmodyfikowany wewnątrzszkolny system oceniania:
a) nauczyciele pracują na odległość z uczniami zgodnie z planem lekcji poszczególnych klas,
b) nauczyciele pracując z uczniami, korzystają z różnych zasobów edukacji i pracy zdalnej. Za pomocą strony internetowej szkoły, platform
edukacyjnych, poczty elektronicznej itp. nauczyciele przekazują materiały, zagadnienia, notatki, prace domowe, informację zwrotną,
c) uczniowie otrzymują oceny, o których są powiadamiani pocztą elektroniczną. Oceny te są podstawą do klasyfikowania. Prace i aktywności uczniów
będą oceniane ilościowo za pomocą + lub - oraz jakościowo za pomocą oceny. Ponadto ocenie podlegają: prace wysłane na e-maila i materiały
zamieszczane przez uczniów na platformie edukacyjnej. Uzupełniane ćwiczenia tradycyjne, zadania w zeszytach dostarczone nauczycielom
po powrocie do szkoły,
d) formy aktywności ucznia, które podlegają ocenie:
1) ćwiczenia i karty pracy,
2) sporządzanie notatek,
3) wypowiedzi pisemne,
4) oglądanie filmów edukacyjnych,
5) wykonywanie prac plastycznych i technicznych,
6) wykonywanie prezentacji multimedialnych,

7) testy na dostępnych na platformach,
8) praca w zeszytach przedmiotowych,
e) każdy nauczyciel ustala następujące zasady:
1) podaje, jaka aktywność będzie oceniana,
2) termin wykonania zadania,
3) w jakiej formie będzie przekazana nauczycielowi informacja zwrotna o wykonanym zadaniu,
4) jaka jest waga poszczególnych aktywności ,
5) sposób przekazania informacji zwrotnej uczniowi,
f) ilość dopuszczalnych ocen cząstkowych do wystawienia w tygodniu:
1) dla przedmiotów dla których przewidziano 4 - 5 h lekcyjne, nie więcej niż 2 oceny w ciągu tygodnia,
2) dla przedmiotów dla których przewidziano 2-3 h lekcyjne ( poza religią i w-f ), nie więcej niż 1 ocena w tygodniu,
3) dla przedmiotów dla których przewidziano 1 h lekcyjną oraz dla wychowania fizycznego i religii nie więcej niż 1 ocena w ciągu 2 tygodni,
g) ocena zachowania ucznia będzie dokonana na podstawie jego rzetelnego i systematycznego wykonywania prac, zadań i aktywności.

