SM-021-2/20
Zarządzenie Nr 5/2020
Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach
z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie zasad zdalnego nauczania

Na podstawie:
1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
poz. 410 i 492)- Art. 30b
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 493) – Art. 30c

Określa się następujące zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość:
§1
Od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku nauczyciele prowadzą zajęcia poprzez wszystkie
dostępne środki komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem.
§2
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to zajęcia, które:
a) mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej opracowanych lub
wskazanych przez nauczyciela
b) są dostępne na stronach CEA (Materiały do nauczania online), MEN, w tym na Zintegrowanej
PlatformieEdukacyjnejhttps://epodreczniki.pl/,jak
również
http://www.dur-moll.pl/, http://www.gimnastykasluchu.pl/, https://www.ksztalceniesluchu.edu.pl
/, https://pl.khanacademy.org/, https://learningapps.org/, https://www.youtube.comhttp://www.
muzykotekaszkolna.pl/, blogi muzyczne, aplikacje interaktywne, gry muzyczne, tworzenie muzyki
online przez stronę https://www.audiotool.com/.
c) są prezentowane w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,
§3
Z każdym rodzicem indywidualnie ustalany jest sposób komunikowania się z uczniem,
uwzględniając możliwości techniczne i organizacyjne ucznia i jego rodziny. Niektóre godziny lekcji
mogą ulec przesunięciu na prośbę rodzica.

§5
Nauczyciele komunikują się z uczniami i rodzicami telefonicznie, smsem oraz za pośrednictwem
innych komunikatorów uzgodnionych z dyrektorem, rodzicami i uczniami klas starszych, kierując się
wytycznymi MEN.

§6
Nauczyciele przesyłają materiały i ćwiczenia do zrealizowania rozsądnie oszacowują czas, jaki jest
potrzebny na ich zrealizowania.
§7
Nauczyciele korzystając z materiałów internetowych zobowiązani zostają do uwzględnienia trzech
aspektów:
1) zdrowie fizyczne uczniów (nie mogą całego dnia spędzić przed komputerem, telewizorem czy
smart fonem);
2) praca z komputerem nie powinna przekraczać 2 godzin dziennie;
3) dostęp ucznia do komputera (np. uczniowie często mają rodzeństwo i tylko jeden komputer do
dyspozycji).
§8
Nauczyciel jest dostępny dla uczniów w czasie godzin pracy, tj. zgodnie z obowiązującym planem
lekcji poprzez kontakt telefoniczny, sms, komunikator uzgodniony wspólnie przez nauczyciela
i uczniów/rodziców.
§9
Zajęcia są wpisywane do dziennika elektronicznego z opisem formy komunikacji, którą wybrał
nauczyciel. Należy zapisać temat zajęć w zakładce „tematy”. Frekwencję na zajęciach uzupełniają
nauczyciele po otrzymaniu informacji zwrotnej od uczniów/rodziców potwierdzającej wykonanie
poleceń przesłanych przez nauczyciela w formie ustalonej przez nauczyciela.
§10
W przypadku problemu kontaktu nauczyciela z uczniem, nauczyciel ma w obowiązku skontaktować
się z rodzicami/opiekunami uczniów by sprawdzić przyczyny braku kontaktu. Jeżeli przyczyny wyżej
wymienionej sytuacji wynikają z braku dostępu do Internetu wychowawca ustala z uczącymi
nauczycielami i rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia oraz dyrektorem inną formę umożliwiającą
realizację zdalnego nauczania
§11
Nauczyciele mogą oceniać pracę uczniów na bieżąco lub w określonym przez nauczyciela czasie.
§12
Nauczyciele oceniają głównie umiejętności i samokształcenie.
§13
Nauczyciele zobowiązują uczniów do sprawozdania z przebiegu ich pracy – rekomendowane formy
przez szkołę to:
1) nagrania uczniów w formie pliku audio lub video
2) lekcje online z wykorzystaniem komunikatorów (ocena za pracę na lekcji)
2) inne formy komunikacji po ich ustaleniu z uczniami i rodzicami oraz uzyskaniu akceptacji

dyrektora szkoły.
§14
Nauczyciele akompaniatorzy zobowiązani są do nagrywania partii fortepianu i w porozumieniu
z nauczycielami instrumentu głównego wysyłać nagrane pliki uczniom.
§15
Unikanie przez ucznia komunikacji z nauczycielem i brak pracy ucznia, skutkuje brakiem ocen
i nieobecnością na zajęciach, co może prowadzić do nieklasyfikowania ucznia.

§16
Nauczyciele przy pracach zleconych uczniom kierują się higieną pracy ucznia (ilość zajęć zgodna
z planem lekcji z zachowaniem wszystkich przerw), zasadami pracy z komputerem równomiernym
obciążeniem ucznia zajęciami w danym dniu, dostosowaniem ich do możliwości psychofizycznych
ucznia.
§17
Nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o możliwości i sposobie konsultowania się
z nauczycielem w celu uzyskania pomocy i wskazówek potrzebnych do realizacji zadanych zadań.
§18
Nauczyciele przekazują informację rodzicom i uczniom o sposobie realizowania zdalnego
nauczania, w szczególności o tym, że:
1) ocenianie będzie przebiegać systematycznie zgodnie z ustalonymi przez uczącego nauczyciela
warunkami;
3) do realizacji zdalnego nauczania uczniowi niezbędne są:
a) czas wyznaczony na ćwiczenie i naukę (liczba godzin zgodna z planem lekcji),
b) nuty, podręczniki i zeszyty,
c) inne ustalone przez nauczyciela.

p.o Dyrektor Szkoły
Magdalena Irzyk

