PROCEDURY NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK
KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi
Na czas ograniczenia funkcjonowania szkoły tj. od 19.10.2020r. wdrażane zostaje nauczanie
zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ze szczególnym uwzględnieniem
dziennika elektronicznego Librus i office 365.
Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie:
- zajęć praktycznych – realizowane są w szkole lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość
- praktyk zawodowych – realizowane są w miejscu ich prowadzenia.
W celu zapewnienia realizacji podstawy programowej tygodniowy rozkład godzin w
poszczególnych oddziałach jest zgodny z obowiązującym planem zajęć w dzienniku elektronicznym
Librus.
1. Nauczyciele nie objęci kwarantanną pracują z siedziby szkoły. Na wniosek nauczyciela
Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na pracę z domu.
2. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania
kwarantanny.
3. Nauczyciele zobowiązani są do współpracy z uczniami zgodnie z planem zajęć w dzienniku
elektronicznym Librus i wpisują tam temat lekcji zrealizowany w danej klasie i zaznaczają
frekwencję.
4. Udział w zajęciach lekcyjnych prowadzonych w formie zdalnej jest obowiązkowy.
Nieobecność ucznia na zajęciach rodzice usprawiedliwiają zgodnie z zasadami
obowiązującymi w szkole.
5. Ilość materiału do opracowania musi uwzględniać równomierne obciążenie uczniów w
poszczególnych dniach tygodnia. W tym celu nauczyciel wpisuje termin odesłania pracy przez
uczniów do dziennika Librus zakładka „terminarz”.
6. Głównym kanałem komunikacji jest poczta w dzienniku Librus i office 365.
7. Nauczyciel planując pracę z uczniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość uwzględnia łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i
bez ich użycia.
8. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z WZO.
9. Godziny rozpoczęcia lekcji są takie same, jak w warunkach szkolnych.
10. Lekcja przed komputerem trwa 30 minut, zaś pozostały do końca lekcji czas może stanowić
praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów.
11. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie. Uczniowie są do nich przygotowani – mają zeszyty i
pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki, mikrofony i ewentualnie kamery, chyba że
nauczyciel poprosi o ich wyłączenie. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest
jako nieobecność.
12. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostanie odwołana w planie lekcji w
dzienniku Librus.
13. Koła zainteresowań, konsultacje, zajęcia wyrównawcze, zajęcia PPP odbywają się zdalnie,
zgodnie z ustalonym planem.
14. Nauczyciel bibliotekarz i pedagog szkolny pracują zgodnie z planem z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.
15. Rodzice motywują, wspierają i monitorują dzieci w wykonywaniu prac z uwzględnieniem
zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa w sieci. Rodzice umożliwiają dzieciom dostęp
do narzędzi wskazanych przez nauczyciela w określonym czasie. Rodzice systematycznie

korzystają z dziennika elektronicznego LIBRUS SYNERGIA i odbierają wiadomości
przesyłane przez nauczycieli i wychowawców.
16. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą
wychowawcy klas lub dyrekcja szkoły poprzez stronę szkoły i e-dziennik.
Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJ INARODOWEJ z dnia 16.10.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
Zalecenia dla terenu objętego strefą czerwoną

