Regulamin
funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie
w okresie zawieszenia zajęć, na czas funkcjonowania powiatu kościerskiego w „czerwonej
strefie” obostrzeń epidemicznych

1. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych w Powiatowym Zespole szkół nr 2
w Kościerzynie wprowadza się nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
2. Nauczyciel realizuje zajęcia dydaktyczne spotykając się bezpośrednio
z uczniami/słuchaczami (transmisja video, transmisja głosowa lub chat), co do zasady
na platformie edukacyjnej Microsoft Teams (platformie udostępnionej wszystkim
uczniom/słuchaczom i nauczycielom).
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły nauczyciel
może pracować z uczniami/słuchaczami za pomocą innego wypracowanego
i ustalonego z uczniami/słuchaczami zdalnego sposobu kontaktowania się.
4. Nauczyciel realizuje zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
5. Czas trwania zajęć dydaktycznych - 30 minut.
6. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (nauczyciel zobowiązany jest do
sprawdzenia frekwencji, uczeń/słuchacz zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach).
7. Harmonogram lekcji i przerw międzylekcyjnych dla uczniów:
1 lekcja. 8.00. – 8.30.
2 lekcja. 8.35. – 9.05.
3 lekcja. 9.10. – 9.40.
4 lekcja. 10.00. – 10. 30.
5 lekcja. 10.35. – 11.05.
6 lekcja. 11.10. – 11.40.
7 lekcja. 11.45. – 12.15.
8 lekcja. 12.30. – 13.00.
9 lekcja. 13.05. – 13.35.
8. Harmonogram lekcji i przerw międzylekcyjnych dla słuchaczy II LO dla Dorosłych:
1 lekcja. 9.00. – 9.30.
2 lekcja. 9.35. – 10.05.
3 lekcja. 10.10. – 10.40.
4 lekcja. 11.00. – 11.30.
5 lekcja. 11.35. – 12.05.
6 lekcja. 12.10. – 12.40.
7 lekcja. 12.45. – 13.15.
8 lekcja. 13.30. – 14.00.
9 lekcja. 14.05. – 14.35.

9. Nauczyciel zapewnia uczniom/słuchaczom źródła i materiały niezbędne do realizacji
zajęć w formie kształcenia na odległość.
10. Każdy uczeń/słuchacz posiada możliwość konsultacji z nauczycielem.
11. Nauczyciel przekazuje każdemu uczniowi/słuchaczowi lub rodzicom informację
o formie i terminach konsultacji, o których mowa w pkt. 10.
12. Nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów/słuchaczy przez
bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również dokonuje informowania
uczniów/słuchaczy lub rodziców o postępach ucznia/słuchacza w nauce, a także
uzyskiwanych przez niego ocenach.
13. Zajęcia praktyczne uczniów szkoły branżowej i technikum, które realizowane są
u pracodawcy, odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć.
14. Zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych nie odbywają się. Nauczyciele
zobowiązani są do realizacji treści programowych tych zajęć praktycznych w takim
zakresie, w jakim z programu wynika możliwość realizacji wybranych efektów
kształcenia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
15. Zajęcia praktyczne dla uczniów szkoły branżowej I stopnia nr 2 (monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych),
odbywających kształcenie praktyczne na warsztatach szkolnych, realizują te zajęcia na
warsztatach szkolnych.
16. Od 21 października (środa) szkoła branżowa I stopnia specjalna ze wszystkimi
zajęciami dydaktycznymi wraca do szkoły na zajęcia stacjonarne.
17. Nauczanie zdalne dokumentowane jest w e-dzienniku.
18. Nauczanie zdalne podlega nadzorowi pedagogicznemu.
19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 17 października 2020 r.

