
Regulamin zdalnego nauczania

obowiązujący od dnia 26 października 2020 r.

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Purdzie

1. Bezpieczeństwo pracy zdalnej

1. Po ogłoszeniu decyzji o przejściu szkoły na nauczanie zdalne wychowawcy przeprowadzają

pogadanki z uczniami na temat bezpiecznej pracy w Internecie.

2.  Informacja  o  przekazaniu  uczniom  takiej  wiedzy  powinna  znaleźć  się  w  dzienniku

elektronicznym.

3. Za pomocą dziennika Librus, strony internetowej szkoły oraz mediów społecznościowych

należy przekazać krótką instrukcję bezpiecznej pracy w Internecie.

4.  Głównym  narzędziem kontaktu  z  rodzicami  i  uczniami  jest  dziennik  Librus,  który  jest

szyfrowany certyfikatem bezpieczeństwa, platforma Microsoft Office 365 i portale służące

do komunikacji w Internecie pod warunkiem, że spełniają one wymagania bezpieczeństwa w

cyberprzestrzeni.

5.  Platformy  edukacyjne,  z  których  korzystają  nauczyciele  w  czasie  zdalnego  nauczania

powinny  zawierać  treści  gwarantujące  realizację  podstawy  programowej.  Zaleca  się

korzystanie  z  platform  rekomendowanych  przez  MEN,  wydawnictwa  oraz  portale

edukacyjne.

2. Zasady prowadzenia zajęć

1. Do kształcenia zdalnego nauczyciele będą używać następujących narzędzi: dziennik

elektroniczny Librus, usługa Microsoft Office 365 dla Edukacji, platformy edukacyjne, strony

internetowe z materiałami edukacyjnymi, tablice whiteboard, webinary programy Telewizji

Publicznej i Polskiego Radia emitowane w pasmach edukacyjnych. 

2. Kształcenie zdalne będzie odbywało się w następujących formach:

a. lekcji online w formie czatu w aplikacji Teams; 

b. lekcji z wykorzystaniem - własnych nagrań lub utworzonych z materiałów dostępnych

na platformach edukacyjnych i udostępnione za pośrednictwem aplikacji  Teams, Outlook,

dziennik Librus;

c. lekcji  z  opisem  i  instrukcją  pracy  wraz  z  dołączonymi  zadaniami,  w  tym

interaktywnymi przesyłanymi przez Outlooka, Teamsy, dziennik Librus;



d. wiadomości umieszczanych w zakładce “Zadania domowe” w Librusie;

e. monitorowania  wpisów  w  grupach  rodziców  utworzonych  w  mediach

społecznościowych  (przedszkole)  oraz  monitorowania  poczty  Outlook  i  zespołów  na

Teamsach;

f. korzystania z podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz zeszytów przedmiotowych.

3.Nauczyciele 

a. pracują zgodnie z planem lekcji uwzględniającym zajęcia online oraz inne formy pracy

z uczniami

b. zamieszczają przygotowane materiały  w usłudze Teams lub poprzez Outlook

c. określają  dokładny  termin  wykonania  zadania  oraz  formę  przesłania  prac  przez

aplikację Outlook, dziennik Librus

d. odpowiadają  uczniom  na  pytania  dotyczące  realizowanych  tematów,  udzielają

informacji zwrotnej na temat wykonanych przez uczniów zadań oraz oceniają ich prace

e. dokonują oceniania bieżącego polegającego na wystawieniu ocen zgodnie z zasadami

WZO

f. są dostępni online zgodnie z planem pracy szkoły.

4.Każdy  rodzic  może  konsultować  się  z  nauczycielem  prowadzącym  zajęcia  za  pomocą

dziennika elektronicznego. 

5.Planując zajęcia lekcyjne, nauczyciel musi pamiętać o dostosowaniu zadań dla uczniów z

SPE.  

6. Liczba lekcji online 

a)  Lekcje  prowadzone  są  zgodnie  z  planem lekcji  obowiązującym  daną klasę.  Nauczyciel

wprowadza nowy temat zgodnie ze specyfiką zajęć, a pozostały czas wykorzystywany jest na

samodzielna pracę uczniów. Nauczyciel pozostaje aktywny do końca lekcji, pozostała część

jednostki  dydaktycznej  przewidziana  jest  na  konsultacje  indywidualne  z  uczniami  i

dodatkowe wyjaśnienia.  

b)  Zajęcia  indywidualne,  logopedii,  pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej  będą

realizowane w formie pracy zdalnej z wykorzystaniem komputera, telefonu, dziennika Librus

i platformy Microsoft Office 365 dla Edukacji  zgodnie z planem zajęć danego specjalisty i

potrzebami ucznia. O czasie i formie zajęć decyduje nauczyciel.



c) W czasie nauki zdalnej uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej zamawiając książki

przez  Internet  i  odbierając  je  z  oznakowanego  stolika  w holu  w następnym  dniu  pracy

biblioteki.  Zwrotów  można  dokonywać  poprzez  odłożenie  książek  do  specjalnie

oznakowanego pudła w holu.

7. Zasady pracy on-line

a. rozmowę - wideo lekcję zawsze rozpoczyna nauczyciel, uczniowie do niej dołączają

b. przed rozpoczęciem lekcji każdy uczeń w tzw. trybie oczekiwania na nauczyciela ma

włączony mikrofon,  przygotowane podręczniki,  zeszyty i  przybory szkolne,  otwarte przed

zajęciami linki, załączniki, materiały online niezbędne do lekcji

c.  podczas zajęć uczeń ma wyłączoną kamerę, włącza ją na wyraźną prośbę nauczyciela

d. przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu zajęć uczniowie nie prowadzą

rozmów między sobą w formie czatu

e. lekcje rozpoczynamy punktualnie według ustalonych w planie godzin 

f. W czasie lekcji obowiązują zasady wzajemnego szacunku: 

• w ciszy i skupieniu słuchamy osoby mówiącej, 

• kulturalnie zwracamy się do nauczyciela i kolegów/koleżanek, 

• jesteśmy wobec siebie uprzejmi i życzliwi. 

g. w czasie dyskusji słuchamy uważnie innych i wypowiadamy się, gdy przyjdzie na nas

kolej

h. Jeśli uczeń chce coś powiedzieć, sygnalizuje to za pomocą narzędzia łapka 

i.  opuszczamy zajęcia tylko za zgodą nauczyciela

j.  pomoc osób trzecich powinna ograniczać się do pomocy technicznej

k. podczas  zajęć  nie  spożywamy  posiłków  (wyjątki  uczniowie  z  problemami

zdrowotnymi)

l. zajęcia nie mogą być nagrywane bez zgody wszystkich osób w nich  uczestniczących

(podczas  nagrywania  uczestnicy  otrzymują  automatycznie  na   ekranach  komunikat  o

nagrywaniu). 

m. podczas zajęć zdalnych wszystkie mikrofony w komputerach, telewizory, radia i inne

sprzęty w pomieszczeniu powinny być wyciszone

n. nie  wrzucamy  linków,  hasztagów  itp.  na  grupę  zajęciową  bez  zgody  osoby

prowadzącej 



o. przejmowanie  pulpitu  może  następować  tylko  za  zgodą  nauczyciela  do  celów

związanych z lekcją

p. stosowanie się do zasad podczas lekcji online również podlega ocenie i ma wpływ na

ocenę końcową/roczną z zachowania

q. podczas  zajęć  uczniowie  korzystają  z  laptopów,  komputerów  stacjonarnych,

tabletów.

8.  Uczeń  i  jego  rodzice/opiekunowie  prawni odpowiadają  za  właściwe  i  rzetelne

wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość.

9. Uczeń i jego rodzic codziennie zapoznają się z wszelkimi informacjami zamieszczonymi w

dzienniku elektronicznym Librus oraz w zespołach Teams.

10.  Kontrola uczestnictwa ucznia w zajęciach

1.  Nauczyciel  na  bieżąco  kontroluje,  czy  uczeń  lub  jego  rodzic  odczytują  wiadomości  z

wysłanymi zadaniami do pracy zdalnej.

2. Jeśli w ciągu tygodnia uczeń lub rodzic nie odczyta wiadomości, nauczyciel prowadzący

zajęcia jest obowiązany do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy.

3. Wychowawca podejmuje próbę kontaktu z rodzicami ucznia, co odnotowuje w dzienniku

Librus w zakładce „Kontakty z rodzicami”.

4. Po nieudanej próbie kontaktu z rodzicami wychowawca klasy informuje dyrektora o braku

realizacji materiału nauczania przez ucznia.

5.Dyrektor wysyła informację do rodziców z prośbą o kontakt telefoniczny listem poleconym

za zwrotnym potwierdzeniem

6. Na lekcjach prowadzonych on-line frekwencja jest sprawdzana na początku i końcu zajęć i

wpisywana do dziennika Librus oraz weryfikowana  obecność uczniów podczas trwania lekcji

poprzez np.  włączenie kamer,  wyrywkowe zadawanie pytań w celu uniknięcia sytuacji,  w

której uczeń loguje się na początku zajęć, a potem w nich nie uczestniczy. Brak  reakcji ze

strony ucznia skutkuje odnotowaniem w dzienniku nieobecności na lekcji

7. W przypadku,  kiedy choroba ucznia uniemożliwia mu naukę, rodzice informują o tym

fakcie wychowawcę klasy, a ten nauczycieli. Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy w

zajęciach i realizuje zaległy materiał.


