Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dn. 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID (z poź.
zmianami)
1. Od 25 marca 2020 r do odwołania w szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno –
wychowawcze w ramach nauczania na odległość. Nauczanie prowadzone jest przez wszystkich
nauczycieli przedmiotów i jest skierowane do wszystkich uczniów szkoły, z uwzględnieniem ich
możliwości psychofizycznych, stanu zdrowia oraz dostępności uczniów do narzędzi
multimedialnych i szerokopasmowego Internetu i sprzętu komputerowego oraz
bezpieczeństwa w sieci.
2. W ramach zajęć na odległość realizowane są treści z podstawy programowej odpowiednio dla
poszczególnych oddziałów i/ lub grup zgodnie z tygodniowym planem zajęć obowiązującym
przed dniem zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach, uwzględniając
następujące kryteria:





równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego
w ciągu dnia,
łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć (§ 1 pkt 3 rozporządzenia MEN).

Podstawa programowa jest realizowana z użyciem wybranych materiałów z bazy:






materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN
(www.epodreczniki.pl),
materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego MEN, stronach
internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym
na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji
egzaminacyjnych,
materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii
materiałów opracowanych przez nauczycieli przedmiotów

oraz wybranych bezpłatnych kanałów komunikacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w sieci,
w tym:
służbowy
email
nauczyciela
dziennik
elektroniczny
strona
internetowa
szkołyzakładka
e-learning

dla grupy większej niż kilka osób, a tak jest w przypadku każdej klasy za pomocą prostej listy
mailingowej. W ten sposób można przesyłać uczniom prace domowe.
daje możliwość komunikacji z uczniami i ich rodzicami, służy do wystawiania ocen, zadawania
prac domowych, wyznaczania lektur do przeczytania oraz przesyłania linków do różnych
materiałów edukacyjnych dostępnych w intrenecie.
daje możliwość umieszczania materiałów dodatkowych, opracowanych przez nauczyciela,
dostępnych dla uczniów po zalogowaniu

3. Ze względu na możliwe ograniczenia techniczne, zadania do wykonania są wpisane w dzienniku
elektronicznym w zakładce Zadania domowe z terminem do wykonania oraz wskazaniem
źródła do wykorzystania (str. podręcznika, numer zadania), planowane testy on-line w
zakładce sprawdziany z określeniem czasu dostępności testu, materiały dodatkowe na stronie
internetowej w zakładce e-learning.
4. Rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkoły zostały odwołane.

