Zasady nauczania zdalnego w Zespole Szkół nr 32 w roku szk. 2020/2021 - uzupełnienie

W przypadku nieobecności nauczyciela pozostającego na kwarantannie:
1. Opiekę nad klasą w szkole pełni nauczyciel pełniący zastępstwo.
2. Nauczyciel nieobecny przygotowuje i wysyła pocztą elektroniczną (na adres
zs32@edu.warszawa.pl lub olabanas@gmail.com) zagadnienia, materiały i zadania do
zrealizowania na zastępstwie.
3. W przypadku braku ww. materiałów nauczyciel zastępujący realizuje zagadnienia i zadania z
przedmiotu, którego naucza.
W przypadku, gdy nauczyciel pozostający w kwarantannie nie może wykonywać powyższych
obowiązków, niezwłocznie informuje o tym Dyrektora Szkoły lub jego zastępców, którzy wyznaczają za
niego zastępstwo i delegują obowiązki.

W przypadku nieobecności klasy pozostającej na kwarantannie.
1. Lekcje klasy odbywają się zdalnie, wg planu lekcji.
2. Nauczyciele uczący (z domu w przypadku, gdy także skierowani zostali na kwarantannę lub ze
szkoły) realizują zajęcia w formie zadań zdalnych lub lekcji online za pośrednictwem aplikacji
Teams.
3. Nauczyciele zobowiązani są do zaplanowania wszystkich zajęć w okresie nieobecności klasy w
Terminarzu klasy w e-dzienniku LIBRUS, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zaleconej
kwarantannie klasy.
4. Wpis planowanych zajęć musi zawierać: temat lekcji, formę zajęć, tj. lekcja online lub zadanie
zdalne, rodzaj pomocy dydaktycznych, które uczeń ma mieć na zajęciach, np. podręcznik,
zeszyt, lektura, repetytorium, cyrkiel, linijka, itd., rodzaj i sposób przekazania nauczycielowi
zadania domowego.
5. Planowaną lekcję online należy umieścić w Terminarzu w formie linku do aplikacji Teams.
6. Materiały do Zadania zdalnego nauczyciel zamieszcza w e-dzienniku LIBRUS w zakładce
Zadania domowe. W Terminarzu zamieszcza informację o przekazanych materiałach i temat
zajęć.
7. Zaleca się, by lekcje online prowadzone były w wymiarze ½ całego czasu lekcyjnego danej
klasy danego dnia.
8. Lekcje online prowadzone na pierwszej i drugiej godzinie lekcyjnej klasy (tj. w godz. 7.10 –
8.45) muszą być wpisane w Terminarzu e-dziennika LIBRUS dzień wcześniej, najpóźniej do g.
16.00. Po tym czasie nauczyciele nie powinni planować lekcji online w ww. formie.
9. Wychowawców klas zobowiązuje się do:
a. poinformowania osobiście uczniów o zaistniałej sytuacji i dopilnowania, by uczniowie
zabrali ze szkoły wszystkie niezbędne do pracy w domu pomoce. W przypadku
nieobecności wychowawcy klasy robi to tylko i wyłącznie wyznaczony przez Dyrektora
Szkoła pracownik szkoły,
b. poinformowania rodziców klasy o zaistniałej sytuacji, w tym także o czasie trwania
zaleconej kwarantanny za pośrednictwem e-dziennika LIBRUS,
c. poinformowania rodziców klasy o sposobie i trybie prowadzenia zajęć za pośrednictwem
e-dziennika LIBRUS,
d. zobowiązania rodziców uczniów do stałej kontroli e-dziennika LIBRUS,
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e. wychowawca klasy przekazuje rodzicom tylko informacje natury ogólnej, które po
konsultacji z Dyrektorem Szkoły może przekazać, w sposób szczególny dba o ochronę
danych osobowych uczniów, nauczycieli i rodziców. Przekroczenie uprawnień podlega
karze zgodnie z Rozporządzeniem RODO,
f. w pozostałych przypadkach kieruje rodzica do Dyrektora Szkoły lub jego zastępców,
g. Pamiętajmy, że o sytuacji ucznia w szkole można rozmawiać tylko z uprawnionymi
osobami, których dane znajdują się w dokumentach ucznia lub które zostały przez
rodziców pisemnie do tego uprawnione.
h. Każdą lekcję wychowawczą podczas kwarantanny prowadzi w formie zajęć online,
podczas których monitoruje i sprawdza stan psycho-fizyczny uczniów, ich trudności i
potrzeby.
W przypadku, gdy nauczyciel pozostający w kwarantannie nie może wykonywać powyższych
obowiązków, niezwłocznie informuje o tym Dyrektora Szkoły lub jego zastępców, którzy wyznaczają
za niego zastępstwo i delegują obowiązki.

UWAGA – wszystkie informacje dotyczące przebiegu, czasu trwania kwarantanny oraz działań szkoły
w tym zakresie przekazuje uczniom i ich rodzicom Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego
pracownik oraz wychowawca klasy. Pozostali nauczyciele i pracownicy szkoły nie mogą udzielać
żadnych informacji w tym zakresie.

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie do przyjętych Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 32
im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie Zasad nauczania zdalnego w Zespole Szkół nr 32.
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