
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3-2020 

Dyrektora Szkoły z dnia 24 marca 2020r.  

 

 

Założenia organizacji kształcenia zdalnego  

w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. H. Melcera w Kaliszu 

 

Zadania dla wszystkich nauczycieli 

1. Uaktualnienie bazy danych kontaktowych uczniów i rodziców (adresy mailowe, telefony 

komórkowe, komunikatory sieciowe). Przeprowadzenie wywiadu dotyczącego 

posiadanych przez uczniów/rodziców możliwości komunikacyjnych (rodzaj dostępu do 

sieci, sprzęt komputerowy, możliwość rejestracji plików audio i wideo). 

 

2. Dostosowane planów zajęć do możliwości uczniów (nie zawsze będzie możliwe 

utrzymanie planu zajęć z okresu normalnego funkcjonowania szkoły). W przypadku zmian 

w planach zajęć wymagana będzie koordynacja planów transmisji streamingowych 

i wideopołączeń, ważna jest komunikacja między nauczycielami. 

 

 

3. Wskazane jest prowadzenie monitorowania obecności ucznia na lekcji zdalnej 

(w zależności od rodzaju zajęć i możliwości technicznych). 

 

4. Stosowanie oceniania opisowego, informującego szczegółowo o postępach i trudnościach 

w nauce z jednoczesnym ograniczeniem używania ocen w skali sześciostopniowej.  

 

 

5. Realizowanie podstawy programowej bez zmian w klasach programowo najwyższych. 

W pozostałych klasach istnieje możliwość skorygowania programu nauczania i wymagań 

edukacyjnych dla danej klasy. Wprowadzenie zmian będzie zależne od długości 

ograniczenia normalnego funkcjonowania szkoły i specyfiki danych zajęć.  (Brak 

możliwości realizacji wszystkich zagadnień i efektywnego prowadzenia zajęć w systemie 

kształcenia zdalnego). 

 

6. Dokumentowanie swoich działań poprzez: 

a. Złożenie przez nauczycieli na adres mailowy kierowników sekcji deklaracji 

informującej o wybranych formach łączności internetowej, telefonicznej 

wykorzystywanej w zdalnej pracy z uczniem/uczniami. 

b. Prowadzenie rejestru kontaktów z uczniami i notowanie obecności/nieobecności.  

c. Systematyczne przesyłanie sprawozdania z tygodniowej pracy, które zawierać 

będzie: 

- daty kontaktu z uczniem/uczniami, 

- informacje o przyczynie braku kontaktu z uczniem/uczniami, 



- formę kontaktu, 

- informacje o zakresie realizacji podstawy programowej, 

- informacje o zadanych ćwiczeniach, 

- informacje o realizacji zadań przez uczniów. 

Kierownicy sekcji przesyłają cotygodniowy raport o działaniach nauczycieli na adres 

mailowy dyrektora Szkoły.  

 

7. Organizacja zajęć edukacyjnych wg założeń przedstawionych w szczegółowych opisach 

odnoszących się do poszczególnych przedmiotów.  

 


