Zał. Nr 1 do procedur

Zasady organizacji nauczania z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość
(wariant hybrydowy / zdalny)

1. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły w Białymstoku prowadzi
kształcenie na odległość, które oznacza wykorzystanie w procesie edukacji środków
komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także
możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.
2. Realizacja zajęć odbywa się z min. z wykorzystaniem:
-materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej pod adresem www.epodręczniki.pl
- materiałów na stronach OKE, CKE
- audycji radia i telewizji
- innych wskazanych przez nauczyciela.
2.1. Obowiązkowym narzędziem komunikacji z uczniem i rodzicem, rejestracji pracy,
oceniania jest dziennik Librus. Wszystkie treści zajęć, linki do materiałów należy
publikować modułem „zadanie domowe”.
2.2. Realizacja zajęć edukacyjnych odbywa się z wykorzystaniem narzędzi:
- dziennik Librus,
- szkolna platforma Moodle,
- aplikacja Zoom,
- aplikacja Google Meet.
2.3. Zajęcia edukacyjne w formie videolekcji nauczyciel prowadzi:
- min. 1 godzina w tygodniu przy liczbie godzin przedmiotu w tygodniu 2,
- min. 2 godziny w tygodniu przy liczbie godzin ≥ 3,
- min. 1 raz co 2 tygodnie przy liczbie godzin w tygodniu równej 1.
3. Nauczanie polega na realizacji programu nauczania kształcenia ogólnego
i zawodowego (realizacja podstawy programowej).
3.1.Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie teoretycznych
przedmiotów oraz wybranych i możliwych do realizacji efektów kształcenia zajęć
praktycznych.
3.2. Możliwa jest modyfikacja programu nauczania zawodu z realizacją technikami
kształcenia na odległość efektów z klas programowo wyższych (realizacja w roku
2020/21) oraz przesunięcie do realizacji na kolejne lata szkolne efektów, których nie da
się zrealizować z KNO.
4. Nauczyciele za pośrednictwem dziennika Librus informują uczniów i rodziców
o dostępnych materiałach, formach ich realizacji, ocenianiu domowych zadań ucznia.
4.1. Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika Librus informują uczniów
i rodziców o zasadach KNO w szkole.

5. Nauczyciel przedmiotu określa formy aktywności ucznia, potrzebę potwierdzania
zapoznania się z wskazanym materiałem, odesłania plików z zadaniami domowymi
podlegającymi ocenie w stopniu szkolnym.
6. Monitorowanie postępów ucznia, informowanie uczniów i rodziców o postępach
w nauce oraz uzyskanych ocenach odbywa się za pośrednictwem dziennika Librus.
7. Nauczyciel za pośrednictwem dziennika Librus, służbowej poczty e-mail udziela
uczniowi lub rodzicom konsultacji.
7.1.Nauczyciele szkoły zobowiązani są do co najmniej dwukrotnego w ciągu dnia
odbierania poczty elektronicznej służbowej oraz wiadomości w dzienniku Librus,
tj. godzina 9 i 15.
8. Zajęcia lekcyjne KNO z oddziałem klasowym odbywają się zgodnie z obowiązującym
rozkładem lekcji. Lekcja trwa 45 minut. Fakt odbycia lekcji potwierdzany jest wpisem
tematu w dzienniku Librus z odznaczeniem frekwencji.
9. Sprawdzanie wiedzy odbywa się zgodnie z rozkładem lekcji i terminarzem w Librusie.
10. Nauczyciel uwzględniając temat i cele lekcji, dostosowuje podział czasu pracy
z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego
korzystania przez nich z urządzeń komunikacji elektronicznej.
11. Nauczyciel może on-line przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał przed
rozpoczęciem zajęć. W materiale zawiera temat, notatkę do zeszytu, formę przekazu
treści dedykowanych uczniom (prezentacja, quiz, …) , linki do materiałów, zadania do
wykonania z podręcznika, ćwiczenia, dedykowane strony internetowe, linki do testów
sprawdzających, itp.
12. Nauczyciel ustala formę i zakres czasowy realizacji zadania domowego oraz jego
przesłanie zwrotne.
13. Pedagog, psycholog pełnią dyżury dla uczniów i rodziców on-line w dotychczas
ustalonych godzinach pracy.
14. Nauczyciele biblioteki wysyłają min 3 razy w tygodniu materiały zachęcające do
czytania książek i inne wspierające pracę dydaktyczną nauczycieli.
15. Doradca zawodowy wysyła min 3 razy w tygodniu materiały związane z rynkiem pracy,
karierą zawodową, rekrutacją na studia, itp.
16. Harmonogram konsultacji (forma, termin) wychowawcy klas przekazują uczniom
i rodzicom za pośrednictwem dziennika Librus.
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