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Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor szkoły przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie
i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
Informacja ta jest dostępna na stronie internetowej szkoły.
Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami. Ustala we
współpracy z nauczycielami sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposobu
weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub
rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
W celu prowadzenie zajęć metodą tzw. zdalnego nauczania została sprawdzona
dostępność środków techniki informacyjnej dla uczniów i nauczycieli (komputer, telefon
komórkowy, dostęp do Internetu).
W związku z powyższym zostały przyjęte następujące formy prowadzenia lekcji:
zajęcia indywidualne
● korzystanie z komunikatorów internetowych: Messenger, Skype, WhatsApp,
● przesyłanie przez uczniów nagrań lub filmików z przerabianym materiałem,
nauczyciele podają wskazówki do dalszej pracy w formie SMS –ów,
● przesyłanie uczniom nagrań ich utworów, wykonywanych przez nauczyciela, dotyczy
to również nauczycieli akompaniamentu,
● przesyłanie linków z nagraniami utworów (YouTube),
● prowadzenie lekcji przez połączenie telefoniczne (tryb głośnomówiący).
zajęcia ogólnomuzyczne
● w celu zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów z przedmiotów
teoretycznych, na stronie internetowej szkoły znajduje się zakładka dla uczniów
poszczególnych klas z materiałami do nauki online,
● nauczyciele przedmiotów teoretycznych będę zamieszczać tam materiał i zadania
dla swoich uczniów,
● uczniowie będą przesyłać rozwiązane zadania na adres internetowy szkoły lub na
adres mailowy nauczyciela, lub przez dostępne komunikatory,
● wiadomości zwrotne dotyczące stopnia realizacji przez ucznia określonego
materiału nauczania i otrzymanej oceny uczniowie będę otrzymywać SMS – em lub
mailem, wysłanym bezpośrednio do ucznia przez szkołę lub przez nauczyciela,

● nauczyciele prowadzący zajęcia zespołów instrumentalnych i chóru, również będą
przesyłać materiały na stronę internatową szkoły, informację zwrotną będą
przesyłać uczniowie za pomocą dostępnych komunikatorów.
Dyrektor zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielami
prowadzonymi zajęcia. Z nauczycielami można się kontaktować poprzez adresy mailowe,
które są dostępne na stronie internetowej szkoły.
Dyrektor we współpracy z nauczycielami wskazuje źródła i materiały niezbędne do
realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice
mogą korzystać (informacja jest dostępna na stronie internetowej szkoły).
Sposobem dokumentacji realizacji zadań jest dziennik elektroniczny.
Tygodniowy zakres treści nauczania realizowany w poszczególnych klasach pozostaje bez
zmian i uwzględnia realizację podstawy programowej oraz zasady bezpiecznego i
higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację
elektroniczną.
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