Zasady

kształcenia

na

odległość

w

Publicznym

Przedszkolu

w

Bestwinie

od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r.
1. Nauczyciele mogą na swój wniosek pracowad zdalnie z domu z wyłączeniem
przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadao na terenie placówki.
Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród
pracowników na terenie placówki.
2. W

okresie

czasowego

ograniczenia

funkcjonowania

przedszkola

zadania

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuocze są realizowane z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległośd.
3. Nauczyciele przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległośd
dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by
dostosowad go do wybranej metody kształcenia na odległośd.
4. Podstawowym narzędziem komunikacji między nauczycielami, dziedmi i ich rodzicami
jest dziennik elektroniczny oraz platforma internetowa Teams.
5. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do przekazywania materiałów edukacyjnych
propozycji zabaw, prac plastycznych, dwiczeo motoryki dużej i małej, zadao
rozwijających mowę i myślenie, dwiczeo gimnastycznych, elementów taoca itp.
a także informacji dotyczących metod i form realizacji omawianych treści.
6. Dobór narzędzi przy kształceniu na odległośd powinien byd uzgodniony z
rodzicami dzieci i uwzględniad aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu
korzystania
z urządzeo elektronicznych i ich dostępnośd w domu dziecka, wiek i etap
rozwoju, a także sytuację rodzinną dziecka.
7. Zagadnienia dla dzieci powinny byd tak dobrane, aby można było wykorzystywad
pomoce i materiały dostępne w domu i tak, by czas wykonania polecenia nie
wymagał od nich zbyt długiego czasu korzystania z narzędzi multimedialnych.
8. Zajęcia realizowane za pomocą platformy Teams nie powinny trwad dłużej niż 20
minut. Nauczyciel może realizowad materiał z dziedmi w podziale na mniejsze grupy.
9. Każdy rodzic ma możliwośd konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez
dziennik elektroniczny lub telefon komórkowy (jeśli nauczyciel udostępni) oraz
telefon stacjonarny w sekretariacie. Kontaktując się z rodzicami należy określid i

podad do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla
rodziców.
10. Dzieci w wieku 6 lat zobowiązane są do realizacji zadao wynikających z
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległośd przyjętych w przedszkolu. Natomiast dzieci w wieku
3-5 lat są zachęcane do realizacji zadao wynikających z postawy programowej.
11. W okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola i kształcenia na odległośd
frekwencja dzieci nie jest odnotowywana.
12. Temat zajęd z danego dnia zapisywany jest w dzienniku elektronicznym w zakładce
Dodatkowe zapisy i powinien byd poprzedzony zwrotem: Kształcenie na odległośd.
13. Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne ( logopedia, rewalidacja, wczesne
wspomaganie rozwoju) zobowiązani są indywidualnie ustalid metody i formy pracy z
rodzicami dziecka.
14. Dzieci z niepełnosprawnościami mogą na wniosek rodzica realizowad wybrane zajęcia
w przedszkolu.
15. Na wniosek rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących
działalnośd leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia
wychowania przedszkolnego zorganizowane zostaną w Przedszkolu Publicznym w
Bestwince.

