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Organizacja kształcenia na odległość
Wstęp
Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie
w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają
osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów
edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.
W Szkole Podstawowej w Stawku 42 % uczniów ma sprzęt komputerowy z dostępem
do Internetu i 79% rodziców w oddziałach przedszkolnych. Na tej podstawie nauczanie zdalne
może być prowadzone przez:
1. kontakt telefoniczny z nauczycielem;
2. programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
Nauczanie na odległość opiera się na zasadzie równego dostępu i równego traktowania,
które jest w tym przypadku niemożliwe przy wykorzystaniu do tego celu Internetu.
Obowiązki ucznia:
1. uczy się samodzielnie i systematycznie w domu korzystając z podręczników
i materiałów edukacyjnych w wersji papierowej pod kierunkiem nauczyciela, który
przez kontakt telefoniczny za pośrednictwem wychowawcy przekazuje mu zadania
do wykonania z danego przedmiotu;
2. pracuje w oparciu o aktualny plan lekcji, w którym nie są realizowane zajęcia
dodatkowe ( koła zainteresowań, wychowanie do życia w rodzinie);
3. uczniowie klas IV-VII ze wszystkich przedmiotów oprócz zajęć wychowania
fizycznego dokumentują na bieżąco swoją pracę w zeszycie przedmiotowym wpisując:
numer lekcji, datę i temat lekcji i udzielają odpowiedzi na zadania przekazane przez
nauczyciela;
4. uczniowie klas IV-VII dokumentują swoją pracę na lekcji wychowania fizycznego,
muzyki, plastyki przesyłając zdjęcia z zakresu, wskazanego przez nauczyciela na
telefon nauczyciela;
5. uczniowie klas I -III dokumentują swoją pracę w sposób ustalony przez wychowawcę;
Zadania nauczyciela:
1. realizuje podstawę programową poprzez kontakt telefoniczny z uczniem lub programy
telewizji publicznej i audycje radiowe;
2. wspiera ucznia w realizacji zadań pełniąc konsultacje telefoniczną w godzinach trwania
zajęć edukacyjnych wynikających z planu nauczania;
3. ocenia postępy edukacyjne ucznia poprzez kontakt telefoniczny – sms, rozmowa,
zdjęcia;
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4. dba o higienę pracy ucznia poprzez właściwy dobór zadań do wykonania;
5. nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy odpowiada za ilość materiału
przekazywanego w danym dniu przez nauczycieli, w taki sposób, by uczeń nie był w
danym dniu przeciążony pracą;
6. przesyła dyrektorowi na adres mailowy szkoły temat zajęć edukacyjnych po ich
zakończeniu , które przeprowadził w danym dniu;
Rodzice
1.
2.
3.
4.
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organizują warunki do nauki w domu;
wspierają dzieci i uczniów, ale ich nie wyręczają w pracy;
pomagają uczniom w kontakcie z nauczycielami;
rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych organizują dzieciom zajęcia według
wskazówek nauczyciela wychowawcy;

