ZESP6T SZK6I EKONOMICZNYCH

im. Stefana StarzYfiskiego
ul. 30 StYcznia 29
tel.f

ax 95

7

22'35-95, 95 7 22-37 -7 9

Ksztalcenie na odleglo66

66.400 GORZoW WLKP.

w Zespole Szk6l Ekonomicznych
im. Stefana Starzyfskiego w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem MEN z dnia 20 marca 2O2O r. w sprawie szczeg6lnych rozwiqzafi w okresie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o6wiaty

w

zwiqzku z zapobieganiem,

przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2Q2O poz.493l

organizuje siq ksztalcenie na odleglo56 w Zespole Szk6l Ekonomicznych im. Stefana Starzyfskiego
w Gorzowie Wlkp. od 25.03.2020 r. w nastqpujqcy spos6b:

t.

Szkola odpowiada za przygotowanie zajqi lekcyjnych. Zajqcia prowadzone przez komunikatory

internetowe wymagajq uczestnictwa nauczyciela i ucznia w zaplanowanym czasie, materialy
przesylane przez nauczyciela do samodzielnej realizacji dla ucznia posiadajq termin ukof czenia.

2.

Nauczyciele prowadzqcy bqdq umieszczali w dzienniku elektronicznym tematy lekcji, opisy
zadaf dla uczni6w danej klasy i odpowiedzi na zapytania uczni6w, rodzic6w. Nauczyciel mo2e
kontaktowai siq z uczniami za pomocE poczty mailowej, dziennika LIBRUS lub innych platform
edukacyjnych.

3.

Wiadomo6ci do uczni6w nauczyciele bqdq wysylai w dni robocze w godz. 8.00-14.00.
Czqstotliwo5i wysylania informacji zale2y od planu lekcji i organizacji zajq( przez danego
nauczyciela.

4.

Termin wykonania danego zadania okre5la nauczyciel. W przypadku problem6w technicznych

lub organizacyjnych uczef lub jego rodzic powinien zawiadomiC nauczyciela o

braku

mo2liwo6ci wykonania zadania w ustalonym terminie.
5.

Program nauczania jest realizowany zgodnie z tygodniowym rozkladem zajqi. Nauczyciel
przekazuje informacjq uczniom co nale2y zrobii w trakcie danej lekcji (np. przeczytal,,
opracowai, napisai.) Zrobione zadania uczeri jest zobligowany do przeslania w wyznaczonym
terminie przez na uczyciela.
Ocenianie postqp6w ucznia jest mo2liwe w trakcie zdalnego nauczania zgodnie ze Statutem
szkoty bez sprawdzian6w i prac klasowych!

7.

Podstawq rozliczenia frekwencji ucznia jest jego udzial w zajqciach poprzez komunikatory
internetowe lub odbi6r wiadomo5ci przeslanej przez nauczyciela poprzez dziennik LIBRUS - do
kofica danego tygodnia.

8.

Ka2dy nauczyciel zachowuje autonomiq w zakresie doboru narzqdzi ksztalcenia na odleglo6d.

9. Obowiqzkiem wychowawcy jest uzyskanie

informacji na temat przebiegu ksztalcenia

odlegloSd od ka2dego rodzica ucznia zar6wno tego niepelnoletniego jak i pelnoletniego.

na

10. Wychowawca zbiera informacje od uczni6w i rodzic6w, w przypadku trudno3ci (miqdzy innymi
w ksztalceniu na odleglo6i) przekazuje informacje wicedyrektorowi, nastqpnie dyrektorowi w
celu rozwiqzania problemu.
11. Wychowawca monitoruje skalq obciqienia uczni6w swoich klas zadaniami zleconyml zdalnie,
w celu przeciwdzialania ich nadmiarowi i nier6wnomiernemu rozlo2eniu.
L2. Pedagog oraz psycholog szkolny udziela swoim uczniom wsparcia, wskaz6wek wykonujqc
swoje zadania on-line lub telefonicznie zgodnie z planem podanym na stronie internetowej
szkoly oraz w dzienniku LIBRUS.
13. Nauczyciel bibliotekarz zobowiqzany jest do tworzenia na bie2qco bazy danych pomocy
i material6w dydaktycznych do zdalnego nauczania i publikowania ich na stronie internetowej

-

szkoly oraz w dzienniku LIBRUS.
14. Wychowawca klasy koordynuje zdalne nauczanie w swoim oddziale poprzez bieiqcy kontakt
nauczycielami, uczniami i rodzicami.
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