Zarządzenie Nr 27/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 „Pietrasze”
w Białymstoku w sprawie ustalenia procedur w związku z przejściem klas
IV-VIII na nauczanie zdalne z dnia 25.10.2020r.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23.10.2020r.,
pisma
EDU.IX.4424.67.2020
oraz
pisma
EDU.VIIII.4424.65.2020r. Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21.10.2020
zarządzam ustalam zasady pracy podczas zdalnego nauczania co następuje.
USTALENIA OGÓLNE:
1. Od poniedziałku 26.10.2020r. do niedzieli 8.11.2020r. zawieszone zostają
zajęcia stacjonarne w klasach IV-VIII. W tym czasie przechodzimy na
naukę zdalną. Klasy 0,I-III funkcjonują bez zmian.
2. Lekcje zdalne odbywają się wg dotychczasowego tygodniowego rozkładu
zajęć. Każdy nauczyciel, każdy wychowawca klasy i każdy uczeń wie,
kiedy odbywają się zajęcia online danego dnia. Jeżeli ktoś nie
wie/zapomniał to proszę zgłaszać się do swego wychowawcy. Początek
lekcji online rozpoczyna się z początkiem zapisanym w tygodniowym
rozkładzie zajęć.
3. Nauki pływania klas 0,I-III oraz nauki pływania popołudniowe odbywają
się wg dotychczasowego planu.
4. Wszelkie sportowe zajęcia treningowe odbywają się także wg
dotychczasowego planu.
5. Dzień 2 listopada jest dniem normalnej nauki (dzień dyrektorski zostaje
w tym dniu zawieszony).
6. Przypominam, iż bezwzględnie należy stosować się do zachowywania
dystansu – tam, gdzie to jest możliwe (D), dezynfekcji (D), noszenia bez
przerwy maseczki (M) i wszelakiej wyrozumiałości dla służb szkolnych
(S).
7. Wszelakie
sprawy
związane
z
wykorzystywaniem
sprzętu
komputerowego szkoły reguluje Pan Tomasz Makuszewski.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Zdalny plan lekcji oddziału znajduje się w grupie „Zajęcia
z wychowawcą” danej klasy.
2. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach online (Microsoft
Teams) oraz odebrać do końca dnia zadania otrzymane mailowo zgodnie
z planem nauczania zdalnego w danym dniu.
3. Lekcja online rozpoczyna się o godzinie wskazanej w zdalnym planie
nauczania. Nauczyciel może planować zajęcia w kalendarzu.
4. Czas trwania zajęć online wynosi 30 min. Wyjątkiem są zajęcia online
z wychowania fizycznego, które mogą trwać krócej.
5. Lekcje mailowe przesyłane są przez dziennik elektroniczny wyłącznie na
konta mailowe uczniów (nie rodziców/prawnych opiekunów). Uczniowie

mailowe lekcje otrzymają w danym dniu zgodnie z planem zajęć przed
ich rozpoczęciem. (Możliwe jest wysyłanie w przeddzień do 18.00).
6. Ocenie podlegać będą jedynie zadania przesłane z kont ucznia.
7. Nieuczestniczenie w zajęciach online oraz nieodebranie wiadomości
mailowej do końca dnia skutkuje nieobecnością zaznaczoną w dzienniku
elektronicznym.
8. W szczególnych przypadkach rodzic mailowo informuje nauczyciela
przedmiotu o nieobecności ucznia na zajęciach online przed ich
rozpoczęciem, co skutkuje zaznaczeniem w dzienniku nieobecności
usprawiedliwionej „u” i koniecznością pozyskania przez ucznia
omówionego materiału we własnym zakresie.
9. Uczeń powinien posiadać mikrofon i kamerę lub telefon z dostępem do
aplikacji Microsoft Teams.
10.Szczegółowe zasady pracy podczas zajęć online, np. praca z kamerą lub
bez określa nauczyciel prowadzący.
11.Uczestnictwo w zajęciach zdalnych (online, mail) wpływa na ocenę
zachowania:
a) zachowania oczekiwane, np. systematyczność wykonywanych zadań,
aktywność na zajęciach, terminowe wywiązywanie się z zadanych prac,
kultura języka, pomoc nieobecnym na zajęciach kolegom/koleżankom;
b) zachowania niepożądane, np. przeszkadzanie w czasie zajęć,
nieterminowe wykonywanie prac, udostępnianie treści niezwiązanych
z tematem, fotografowanie lub nagrywanie organizatora i uczestników
spotkania oraz udostępnianie nagrań lub zdjęć bez zgody organizatora
spotkania.
12.Uwagi o pożądanych lub niepożądanych zachowaniach będą wpisywane
przez nauczycieli przedmiotu do dziennika elektronicznego.
13.Tematy zajęć nauczyciele wpisują w dzienniku elektronicznym zgodnie
z planem dnia.
14.Sprawy nie ujęte w tym zarządzeniu reguluje Dyrekcja Szkoły.
Białystok, dnia 25.10.2020r.
Lech Szargiej
Dyrektor ZSOMS Nr 3 „Pietrasze”
w Białymstoku

