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Kształcenie zdalne opierać się będzie na komunikacji rniędry
nauczycielami, rodzicami i uczniami. Podstawową formą
komunikacji j est Gdańska Platforma Edukacfr na.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość
aznaczń, wykorzystanie §/ procesie edukacji wyłącznie Gdańskiej
Platformy Edukac56'nej, która nie wymaga osobistego kontaktu
uczrria z nauczycielem, a także mozliwość skorzystania
z materiałów e dukac51' nych wskaz any ch pr zez tr;a:uczy cie 1 a.

ZĄęcia z wykorzryzstaniem metod i technik kształcenia na
odległość to ząęcia, które:

Mogą być realizowane z wykorz,ystaniem materiałów w postaci
elektronicznej np.:

. dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej
Platformie Edukacyl'nej }rttps:/_l $:qdreqzniki,p1l ,

iŁĘ§#Jgg:rp1/.ł+Cąęneugaąnę/
. stronach CKE https: / lcke.gov.pl/ i Okręgourych Komisji

Egzaminacyj nych np. http§ J,1 Ww\Ł,oke. v/aB,. pl /,
. materiałów prezentowanych w programach i na stronach

internetowych telewĘi i radiofonii,
. innych materiałów wskazanych przęz navczyciela;
r mo84 być realizowane w inny sposób wskazar§r przez

nauczyciela.

ZĄęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość to aktyrruność nauczyciela i uczrria, która moż,e odb3nłrać
się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich uĘcia -
w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu
z navczycielarni szkoĘ i po poinformowaniu rodziców dziecka
(ucznia) o sposobie realizacji zaJęć.



Dzialania w ramach rua'uczanlia zda]nego mogą być prowadzone
w oparciu m.in. o:

. materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach
edukacyjnych i stronach internetowych wybranych insĘrtucji
kultury i urzędów;

: zintegroTwaną platformę edukacyjną
;

. dzienniki elektronl.czrre;
o komunikację paptzez pocztę elektroniczną GpE oraz

komunikator MS Teams;
. lekcje online;
o programy telewizji i audycje radiowe;
r podrg cztl;tl<i, ćwiczenta, karĘ pracy, które uczeńjuz posiada.
r kontakt z nauczrycielem;
. inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły

,\ł,r porozumieniu z rra:uczycielami I przy wsparciu organrr
prowadzącego.

Ważne!

§auczaniem zdalnvĘ nie iest tŁlko nauka w trvbie o!Ę!*ine.
czy tzw. wideo lekc"ie!

Uczniowie mogą przesyłać drogą elektrontczną odrobione prace
domowe (w postaci skanółr,, 1ub plików), a jeśli nie mają
mozliwości skorąystania z Internetu to równiez poprzez
osobiste prąynoszerne kart pracy do placówki.

Nauczanie zdalne rnoże więc mieć różną formę, musi jednak
uwzględniać mozliwości (psychofizyczr,.e i techniczne|
wsąystkich uczestników tego procesu, czyli szkoĘ (naucąycieli)
oraz uczniów (i ich rodziców). Naleąr pamiętać o zasadzie
równego dostępu i rówrrego traktowania!



§Iychowawca klasv

1. w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy

zdalnej lub w inny sposób zkażdyrrr uczniem - informacje te

ptzekazĄ" **"y*iki* nanrcuycielom prowadząc5rm ząięcia w

danej klasie.
2. Ma stały kontakt z

problemy wynika$ące
swoich uczniów.

uczniamiirodńcasń-rozvłięuje
z nauczania zda7nego oraz wspiera

I_{auczyciele

1. organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym

trybie pracf (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie

zadań, maieriałach, terminie i formach indywidualnych
konsultacji, terminach i formach oddawania prac Ę,,
zasadach oceniarria}.

2. za7<res przekazywanych treści i zadań zadawanych do

*yt orrŃa nie po*inien być zbyt obszerny, aby nie przerósł

możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracY i PrzYniesie
skutt<i odwrotne do zalnierzonych,

Srarto pamietać- że:

Logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicr,nej

to ł1. uczniów dodatkowy czas poświęcolly na naukę.

Terminy vyykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie.

wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego

przedmiotu) powinny być przekazywarte z zachowaniem

równomierne§o obcią,enia .ocznia w korelacji z innymi

otrzymywanymi zadania11ti z p ozo stałych pr zedmio tów.

zńęca si€, aby instrukcje dla uczniów byĘ proste i jasne,

nieprzeŁa,dowane treściami nieistotnymi,
w komunikacji nńeĘ pamiętać o zachowaniu właściwego

dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. prowadzona

korespondencja 'frrażn stanowić część dolanmentacji

przebiegu nauczania.
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6. Nauczyciel jest zobowiry.any do przygotowania codńennego
zakresu materiału dla uczniów danej klasy z danego
prrndmiotu.
Naucz,lrciele wspomagający dostoso*tłią treści dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukaq{n5rmi.

7. Nauczyciel jest zobowtry,any do pełnienia pracy zdalnej
zgodnie z plartem lekcji. Czas jednej lekcji wynosi 45 minut,
w tym online 3O minut, pozostałe 15 minut przeznaczot7e
jest na pracę własną ucr,niów (w zesąrtach lub ćwiczeniach}
pod kierunkiem nillczyciela.

8. Naucąyciel samodzielnie ustala terminy oddawania zadart
przez uczniów z zachowartiem zasad higieny pracy uczniów.

9. Naucąyciel ustala formę oceniania ze swojego przedmiotu
i informuje uczniów oraz rodziców. Nauczyciel musi dać
informację zurratną uczniowi naJeĘ za$Isze wskazać,
co uczeń z,robtł dobrr,e, a nad czym musi jeszcze
popracować.

10. Pedagog szkolny pełni dyżrc w SP 52 zgodnie ze swoim
harmonogramem pracy. Udńela porad i wsparcia otaz
umawia się na indywidualny kontakt z dńeclnern
i rodzicem na terenie placówki i online.

1 1. Naucryciele rewalidacji i logopedii ptzekazają uczniom
i rodŻicom materiały do ćwiczeń.

12. Naucz,yciele świetlicy aktywiztljądńeci i młodzież poprr,ez gry
i zabawy w n€uczaniu zda7nym.

13. Nauczyciele biblioteki wspierąjądzieci, rodziców i nauczycieli
§l/ wyszukiwaniu materiałów i lekhrr do prowadzenia
naniczafi.ia zdaJnego.

uczniowie

1. Samodzielnie (np. przęz ę-dziennik) Iub z pomocą rodziców
nawią.zują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
W zaJężności od wieku i stopnia samodzielności
w korąystaniu z nar:zędzi do kontaktu zdalnego - organizqją
naukę własną w domu.
Najlepsze efekĘ daje praca systematyczlla.
Wszelkie wąĘliwości co do formy, trybu czy treści nauczania
uczniowie na bieżąco zglaszają leau7czycielom (samodzielnie
lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
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Czasu spędzone3o przy komputetze nie naleĘ niepotrzebnie
prz-edłużać. Prr.erw, nawet krótkie, są obowiwkowe.
Nalezy prz,esttzegać zasad bez,pieczeństwa w pracy
z komputerem i w Internecie.
Nalezy pamiętać o etykiecie jęąykowej i kulturze
w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecztaościowe mile
widziane}.

Rodzice

1 . Nalezy zach.ęcać dzteci do samod"zielnej, . kontrolorn anej
pracy.

2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i naucrycielami:
udostępnić swój rrumer telefonu, adres e-mailowy, kor:rystać
regularnte z dziennika elektronicznego.

3. W miarę mozliwości wspierać {*1" nie wyręczać!) dzieci
w wykonywaniu zadanych prac.

Obecna sytuacja ztviryarta z tazptzestrzenianiem się
koronawirusa jest trudna dla wszystkich członków społeczności
szkolnej Rodziców, Uczrriów i Nauczycieli. Nąiwazniejsze jest
wząiemne zrozurnienie i stały kontakt.
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