REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO
w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Czerwinie na rok szkolny 2020/2021dla klas I-VIII obowiązujący
od 16.11.2020r.

1. Koordynatorem nauczania zdalnego w szkole jest Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie.
2. Podczas kształcenia na odległość dopuszcza się wprowadzenie zmian w
rozkładach materiałów z poszczególnych przedmiotów.
3. Każdy uczeń zobowiązany jest mieć dostęp do sprzętu umożliwiającego
zdalne nauczanie. Braki w sprzęcie należy zgłosić do wychowawcy klasy. Jeśli
uczeń nie ma możliwości otrzymywania materiałów edukacyjnych, jego opiekun
prawny informuje o tym wychowawcę, który wraz z Dyrektorem Szkoły ustala
sposób przekazywania uczniowi materiałów. Uczeń może wykorzystać sprzęt
komputerowy na terenie placówki.
4. Od poniedziałku 16.11.2020r., po zasięgnięciu opinii rodziców uczniów,
nauczanie zdalne w klasach I-III prowadzone jest za pomocą wiadomości
wysyłanych w Librusie. Ponadto nauczyciele, uczący w klasach I - III
spotykają się z uczniami online z wykorzystaniem platformy TEAMS. Datę i
czas spotkania ustala nauczyciel w porozumieniu z rodzicami i uczniami.
Wszelkie informacje dotyczące nauczania zdalnego i spotkań online
przekazywane są w wiadomościach w Librusie.
5. W klasach IV-VIII zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym w szkole
planem lekcji, trwają 45 minut (30 minut lekcja online i 15 minut -praca własna
ucznia). Głównym narzędziem pracy jest platforma Microsoft Teams. Zajęcia
z danego przedmiotu mogą być prowadzone w formie lekcji online lub w formie
zdalnej:

 Lekcja online –rozmowa głosowa i video nauczyciela z uczniami wyłącznie w
czasie rzeczywistym, zgodnym z podziałem godzin. Nauczyciel sprawdza
obecność i odnotowuje ją w dzienniku lekcyjnym (uczeń obecny, uczeń
nieobecny). Nieobecności na takich lekcjach należy usprawiedliwiać zgodnie z
przyjętymi w szkole zasadami. Czas trwania lekcji online wynosi maksymalnie
30 min.
 Lekcja zdalna –nauczyciel łączy się z uczniami na początku lekcji, sprawdza
obecność i przesyła uczniom instrukcje do zadań w podręczniku lub innych
źródłach; np. kartach pracy lub materiałach własnych, linki do filmów
edukacyjnych itp.
6. W trakcie lekcji online, w czasie sprawdzania obecności oraz odpowiedzi
ustnej uczeń powinien mieć włączoną kamerę.
7. Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w lekcjach online i reagować na
polecenia nauczyciela. Brak pożądanej aktywności może wpłynąć negatywnie
na ocenę z danego przedmiotu.
8. Obowiązkiem każdego ucznia jest stosowanie się do instrukcji podanych
przez nauczyciela, dotyczących danej lekcji oraz przestrzeganie wyznaczonych
terminów nadsyłania prac.
9. Praca zdalna ucznia POWINNA być samodzielna.
10. Jeśli uczeń nie może przesłać zadania na skutek sytuacji losowych,
uczeń/rodzic powinien poinformować o tym fakcie nauczyciela danego
przedmiotu. Nauczyciel dostosowuje zaliczenie zadania do sytuacji ucznia.

11. Nauczyciel monitoruje pracę uczniów, uczestnictwo w zajęciach, logowanie
się i odsyłanie prac. Ponadto bierze pod uwagę indywidualne możliwości
uczniów, warunki domowe, dysponowanie odpowiednim sprzętem. Jeśli zajdzie
potrzeba nauczyciel ma obowiązek wysłania ponownie zadania (dwukrotnie) i
sprawdzenia czy uczeń odebrał wiadomość tzn. zalogował się. Po dwukrotnym
wysłaniu wiadomości i braku kontaktu z uczniem lub jeśli w ciągu tygodnia
uczeń nie odczyta wiadomości i nie będzie uczestniczył w zajęciach z danego
przedmiotu,
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wychowawcę. Wychowawca z kolei ma obowiązek skontaktować się z rodzicem
ucznia w celu wyjaśnienia sytuacji.
12. Nauczyciel może ustalić dodatkowy termin komunikowania się z uczniami;
nie może on kolidować z innymi lekcjami. Zarówno uczeń, jak i nauczyciel
mogą umieszczać posty o dowolnej porze, ale ich czytanie i odpowiadanie na
nie w tym samym momencie nie jest wymagane.
13. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły
oraz zasadach oceniania.
14. Rodzice wspierają dzieci w nauce tak, aby wysiłki szkoły skierowane na
osiągnięcie celów nauczania i wychowania w kształceniu na odległość
przyniosły zamierzone efekty oraz na bieżąco informują wychowawcę o
sprawach mogących mieć wpływ na naukę zdalną dziecka.
15. W ustawieniach pakietu Microsoft Teamsu uczniowie mogą wstawić zdjęcie
profilowe, zmieniając ustawione domyślnie inicjały. Zdjęcie musi być oficjalne,
takie jak do dokumentów.
16. Zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjnokompensacyjna, zajęcia świetlicowe odbywają się na terenie szkoły lub w innej

formie ustalonej z uczniami i ich rodzicami, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów
i rodziców.
17. Zajęcia logopedyczne prowadzone są za pomocą platformy MS TEAMS.
18. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywają się bez zmian.
19. Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia realizuje swoje zadania z
wykorzystaniem platformy MS TEAMS lub innej formy uwzględnionej z
rodzicami.
20. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej po wcześniejszym
umówieniu się z nauczycielem.
21. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie obowiązują
zasady ujęte w:

Statucie Szkoły,

Zasadach

Oceniania i

przepisach

wewnętrznych i zewnętrznych, mając na uwadze dobro ucznia.

Mariola Zalewska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Czerwinie; ul. Piastowska 23a; 07-407 Czerwin

