Drodzy Rodzice i Opiekunowie, nasi Wychowankowie
Nasz Ośrodek ogranicza swoją działalność na kolejny okres 26 marca-10 kwietnia 2020 podobnie jak inne szkoły
w Polsce na podstawie rozporządzenia MEN 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 przechodzimy na system nauczania na odległość.
Nauczyciele zostali zobowiązani do realizowania podstawy programowej i oceniania uczniów w trybie pracy
zdalnej. Zadaniem szkół Ośrodka na kolejne dni jest przygotowanie uczniów do pracy zdalnej, przedstawienie
systemu oceniania uczniów oraz zaplanowanie pracy.

Jak będzie funkcjonować zdalne nauczanie
zgodnie z cytowanym prawem oświatowym
1) W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z ogłoszonym stanem
epidemii w kraju nauka jest realizowana na odległość.
2) Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez
nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralnej
i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji
Publicznej i Polskiego Radia.
3) W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania
rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko
w domu.
4) Nauczyciele i specjaliści Ośrodka, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów
oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów
edukacyjno-terapeutycznych.
5) Ocenianie w nauczaniu zdalnym
Ocenianie w nauczaniu zdalnym zależne jest od form kontaktu z uczniami (e-dziennik, komunikatory typu WhatsApp,
Messanger, platforma Moodle). Może przybrać formę testów, zdalnie wykonanych zadań domowych, prac pisemnych
przesłanych poprzez pocztę elektroniczną. Nauczyciel przedmiotu sam dobiera formę sprawdzania wiedzy
i umiejętności ucznia uwzględniając jego dostępność do urządzeń multimedialnych i możliwość zdalnego kontaktu
z nauczycielem.
Oceny bieżące zapisywane będą w dzienniku elektronicznym, do którego dostęp mają Rodzice, Opiekunowie
i Uczniowie.
Przy ocenianiu zachowania brane będzie pod uwagę zaangażowanie ucznia w proces edukacyjny, jego kreatywność,
systematyczność wykonywania zadanych prac, pomoc koleżeńska w przekazywaniu informacji, wkład pracy ucznia
w odniesieniu do możliwości związanych z dysfunkcją.
W dzienniku elektronicznym będzie odnotowywana obecność uczniów symbol „nz”. Nauczyciele będą zapisywać
aktywność uczniów wg ustalonych zasad w czasie wideokonferencji lub korzystaniu z innych komunikatorów a karty
pracy i inne zadania będą dowodem ich aktywności.
PRZYPOMINAMY, że OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKIE PROCEDURY dotyczące ochrony danych osobowych,
wizerunku i ochrony własności intelektualnej
W szczególności:
Zabrania się nagrywania, kopiowania, udostępniania lub przetwarzania w jakikolwiek sposób lekcji, zajęć
prowadzonych przez nauczycieli i uczestniczących w tych zajęciach innych uczniów lub filmów nagrywanych na
potrzeby zajęć ponieważ nauczyciele i uczniowie są objęci PRAWEM OCHRONY WIZERUNKU!!!
Prawo do wizerunku podlega ochronie na gruncie ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Pr. Aut.) oraz przepisom RODO.
Zgodnie z art. 81 ust. 1 Pr. Aut. nie można rozpowszechniać cudzego wizerunku bez zgody osoby na nim przedstawionej.

W pozostałych przypadkach rozpowszechnianie wizerunku bez wymaganego prawem zezwolenia jest bezprawne. Wynika to z ochrony dóbr osobistych jednostki
oraz konieczności zapewnienia jej wyłącznego prawa do decydowania o rozpowszechnianiu własnego wizerunku.
Pod pojęciem „rozpowszechniania” wizerunku, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt) 3 Pr. Aut., należy rozumieć udostępnienie go publicznie - https://portalodo.com/ochronadanych-osobowych-na-portalach-spolecznosciowych-wyrok-trybunalu-sprawiedliwosci-ue-z-dnia-5-czerwca-2018-roku/

Nie potrafimy określić jak długo będziemy zmuszeni pracować w tym trybie a wszystkim nam zależy na realizacji
podstawy programowej i otrzymaniu przez NASZYCH UCZNIÓW promocji do klas programowo wyższych.
Życzymy Państwu oraz Waszym rodzinom i przyjaciołom dużo zdrowia!
Zostańmy w domu! Dbajmy o Siebie i swoich bliskich

Dyrektor

