PROCEDURA NAUCZANIA ZDALNEGO/HYBRYDOWEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MALBORKU

Decyzję o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe podejmuje dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
Wprowadzenie innego, niż stacjonarny, trybu nauczania będzie zależało od rodzaju
kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie, z innymi osobami, czyli
nauczycielami, uczniami oraz obsługą administracyjną.
Po podjęciu decyzji o przejściu placówki na formy nauki ze stacjonarnej na
hybrydową lub zdalną, w zależności od poziomu nauczania lub klas objętych zagrożeniem,
będzie zastosowany jeden z poniższych wariantów.
1. Szkoła przechodzi na edukację zdalną: wówczas pracujemy zgodnie
z obowiązującym planem lekcji przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy
przy komputerze (30’ + 15’ praca własna ucznia). Uczniowie zgłaszają swoje
uczestnictwo w zajęciach w sposób ustalony przez nauczyciela.
Nauka prowadzona na odległość w Szkole Podstawowej nr 2 będzie realizowana
z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli poprzez e-dziennik
(zakładka zadania domowe), platformę classroom oraz inne formy komunikacji/nauki
zaaprobowane przez dyrektora szkoły.
Skrzynka mailowa będzie wykorzystywana do przekazywania uczniom materiałów
informacji zwrotnych, monitorowana i sprawdzania wiedzy uczniów oraz komunikacji
między uczniem, a nauczycielem. Informację o postępach ucznia w nauce nauczyciele
umieszczają w e-dzienniku w zakładce uwagi lub wpisując oceny.
Wszyscy rodzice mają zapewniony dostęp do e-dziennika: sprawdzanie postępów
dziecka w nauce, zapoznanie się z zadaniami/materiałami do nauki oraz kontaktowanie się
z nauczycielami.

2. Szkoła wprowadza kształcenie w wariancie hybrydowym, wówczas będą
rozważane i wprowadzane następujące możliwości:


Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny – praca według
wytycznych dla tej formy nauki w Szkole Podstawowej nr 2 – punkt 1. Pozostałe
klasy pracują stacjonarnie. Nauczyciele uczący w klasie objętej kwarantanną, uczą
pozostałe klasy w sposób stacjonarny (chyba, że Powiatowy Inspektor Sanitarny
zdecyduje o wysłaniu któregoś z nauczycieli na kwarantannę), zaś lekcje z klasą
wyłączoną z nauczania stacjonarnego prowadzą zdalnie. Taka sytuacja trwa do
momentu wydania przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego decyzji o powrocie do
nauki stacjonarnej.



Wprowadza się w klasach naukę zmianową: w jednym tygodniu stacjonarnie, w
drugim zdalnie – decyzję o podziale / grafiku podejmuje dyrektor szkoły w
porozumieniu ze szkolnym zespołem do spraw bezpieczeństwa. Praca odbywa się
zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Szkoła wyposażona jest w sprzęt
dostosowany do pracy zdalnej (do dyspozycji nauczycieli). Oddziały uczące się w
danym tygodniu zdalnie pracują według zasad dotyczących pracy zdalnej.

Uwagi:
W chwili przejścia naszej szkoły na jakąkolwiek formę nauczania hybrydowego,
nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne z uczniami przebywającymi wg planu na terenie
placówki, zaś uczącym się zdalnie wysyłają materiały i linki do ćwiczeń lub prowadzą lekcje
on-line w czasie rzeczywistym, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły.
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