Ogólne zasady obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
I. W przypadku całkowitego lub częściowego przejścia z nauczania stacjonarnego na
nauczanie zdalne obowiązują następujące zasady:
1. Zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z ustalonym planem lekcji.
2. Podstawowym źródłem informacji dla uczniów i rodziców jest mobidziennik.
3. W czasie nauki zdalnej komunikacja ucznia ze szkołą odbywa się poprzez
mobidziennik oraz platformę Google Suits.
4. Uczeń nie może udostępniać swoich kont, loginów, haseł ani kodów dostępu osobom
Trzecim.
5. Realizowanie zajęć na platformie Google Suits możliwe jest tylko przy wykorzystaniu
konta z domeną szkoły przez upoważnioną osobę.
6. Na prośbę nauczyciela uczeń zobowiązany jest do włączenia kamerki..
7. Ze względów organizacyjnych nauczyciel każdorazowo może zdecydować
o wyłączeniu obrazu i dźwięku dla konkretnego uczestnika.
8. Nauczyciel decyduje o formie nauczania w danym zespole klasowym, biorąc pod
uwagę wiek i umiejętności uczniów, specyfikę przedmiotu, liczbę godzin przedmiotu
w tygodniu.
9. Uczniowie ( w kl. I-III również rodzice ) mają obowiązek odczytywać przekazywane
przez nauczyciela informacje.
10. Otwarcie wiadomości w mobidziennik jest równoznaczne z potwierdzeniem
obecność ucznia na zajęciach przypadających na dany dzień.
11. Nauczyciele mają obowiązek systematycznego oceniania różnych form aktywności
uczniów, mając na uwadze ich możliwości i wskazania poradni psychologicznopedagogicznej określone w opiniach.
Organizacja zajęć w klasach I – III:
1. Nauczanie zdalne odbywać się będzie w formie zajęć on-line zgodnie
z obowiązującym planem lekcji.
2. Nauczyciel wychowawca odpowiada za właściwą organizację zajęć.
3. Nauczanie zdalne opierać się będzie na łączeniach online na platformie Google Suits
oraz samodzielnej pracy własnej pod nadzorem nauczyciela.
Organizacja zajęć w klasach IV -VIII:
1. Nauczanie zdalne odbywać się będzie według obowiązującego planu lekcji, online
na platformie Google Suits z uwzględnieniem różnorodnych form prowadzenia zajęć.
2. Nauczyciel wychowawca odpowiada za właściwą organizację zajęć.
Świetlica szkolna: /w celu aktywizacji uczniów/, przesyła zadania, prace do wykonania
przez uczniów uczęszczających do świetlicy.

Każdy wychowawca klasy zobowiązany jest do zapoznania swoich uczniów
z zasadami obowiązującymi w czasie pracy zdalnej.

