ANEKS
do Statutu Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach,
w związku
z zawieszeniem zajęć szkolnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego
na podstawie:
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59) wraz
z późniejszymi zmianami,
• Nowelizacji rozporządzenia z art.30b ustawy Prawo oświatowe z dn. 15.10.2020
• Statutu Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach wraz z późniejszymi
zmianami.

§1.
1. Od 19 października 2020 r. funkcjonowanie ZS nr 1 w Pabianicach przechodzi w system
nauczania zdalnego.
2. W trakcie zawieszenia zajęć stacjonarnych uczniowie nie uczęszczają do szkoły,
a nauczyciele pozostają do dyspozycji Dyrektora Szkoły i są w gotowości do
wykonywania pracy.
3. Dyrekcja Szkoły powiadamia drogą elektroniczną pracowników, uczniów i rodziców
o wytycznych w nauczaniu zdalnym śledząc na bieżąco komunikaty Głównego
Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej
w kraju a także komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.
4. Dyrekcja ustala we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania
z uwzględnieniem:
a) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizycznych uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.
5. Dyrekcja może zwrócić się z prośbą do nauczycieli o przygotowanie i/lub wyznaczenie
materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu.
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6. Zmianie ulegają dotychczasowe wybrane zapisy Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania
w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach.
7. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia elektronicznej dokumentacji szkolnej
zgodnie i na zasadach określonych przez Dyrekcję Szkoły w tym okresie.
8. W trakcie zawieszenia zajęć, pracownicy administracji i obsługi szkolnej świadczą pracę
na zasadach określonych przez Dyrekcję Szkoły.
9. Uczniowie zobowiązani są do odczytywania komunikacji elektronicznej wysyłanej przez
Dyrekcję Szkoły oraz nauczycieli za pomocą e-dziennika (Librus). Czas zawieszenia
zajęć nie jest okresem wolnym od nauki.
10. Rodziców i uczniów zachęca się do samodzielnej nauki i do korzystania m.in. z Platform
Edukacyjnej epodręczniki.pl, która udostępnia szereg materiałów edukacyjnych
pozwalających

uzupełnić,

ugruntować

i

poszerzyć

wiedzę,

oraz

umożliwia

możliwość

konsultacji

monitorowanie postępów w nauce.
11. Dyrekcja

zapewnia

każdemu

uczniowi

lub

rodzicom

z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach
tych konsultacji.
12. Zaplanowane wcześniej przez Szkołę wydarzenia zostają wstrzymane do odwołania.

§ 2.
1. Na czas nauczania zdalnego obowiązują następujące formy komunikowania się:
a) e-podręczniki i inne platformy edukacyjne,
b) e-dziennik (Librus),
c) poczta elektroniczna e-mailowa,
d) telefon,
e) materiały w wersji papierowej.
2. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami i uczniami.
3. Kontaktując się z rodzicami oraz uczniami należy określić i podać do ich wiadomości
sposoby komunikowania się, a także czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców
i uczniów.
§ 3.
1. Ocenie podlegać mogą:
a) wypowiedzi pisemne (np. opowiadanie, rozprawka, itp.),
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b) karty pracy,
c) quizy i testy (przygotowane przez nauczyciela na różnych platformach),
d) zadania domowe,
e) działania dodatkowe, np. prezentacje, plakaty.
2. Poszczególne zadania, które podlegają ocenie oraz wagę danej oceny wskazuje
nauczyciel danego przedmiotu.
3. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości
psychofizyczne oraz możliwości techniczne do rozwiązywania określonych zadań
w wersji elektronicznej.
4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania
zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu,
nauczyciel powinien umożliwić mu wykonanie tych zadań w wersji papierowej.
§ 4.
1. Uczeń zobowiązany jest do:
a) codziennego sprawdzania wiadomości w e-dzienniku (Librus),
b) zapoznawania się ze wszystkimi materiałami przesyłanymi i wskazanymi przez
nauczyciela,
c) wykonywania przesyłanych zadań i ćwiczeń samodzielnie,
d) odsyłania wykonanych prac w terminie wskazanym przez nauczyciela,
e) informowania nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w terminie
i ustalenie wspólnie z nauczycielem nowego terminu,
f) podpisywania przesyłanych prac.
2. Uczeń ma prawo poprawić ocenę w terminie i formie ustalonej z nauczycielem.
§ 5.
1. Nauczyciel:
a) sprawdza frekwencję na podstawie obecności ucznia na zajęciach online,
potwierdzonego odbioru wiadomości w danym dniu do godz. 18:00
b) ocenia ucznia systematycznie,
c) uwzględnia dostosowania zawarte w opiniach i orzeczeniach PPP,
d) motywuje do systematycznej pracy,
e) koordynuje proces uczenia się,
f) udziela dodatkowych wskazówek, wyjaśnień,
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g) wspiera w realizacji działań,
h) informuje ucznia i rodzica o postępach w nauce w sposób wcześniej ustalony przez
nauczyciela.

§ 6.
1. Zajęcia online mogą być przeprowadzone tylko w czasie zgodnym z tygodniowym
planem lekcji; jedna godzina dydaktyczna online nie może trwać dłużej niż 30 minut.
2. Brak

udziału

w

zajęciach

interaktywnych

w

czasie

rzeczywistym

zostanie

usprawiedliwiony, jeżeli nieobecność ta będzie spowodowana trudnościami technicznymi
lub innymi (np. koniecznością dzielenia komputera z innymi członkami rodziny) pod
warunkiem zgłoszenia tego faktu nauczycielowi.
3. Wszelkie materiały udostępniane przez nauczyciela maję służyć wyłącznie nauczaniu
zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane.
4. Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności ucznia pozostają zgodne
z zapisami w WZO.

Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 16 października 2020 roku przyjęła aneks do
Statutu Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach bez zastrzeżeń.

……………………….
Dyrektor szkoły
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