SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GUSTAWA MORCINKA W TOSZKU

Regulamin zdalnego nauczania
obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady realizowania przez nauczycieli zdalnego nauczania
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które uczestniczą w poszczególnych formach
zdalnego nauczania.
3. Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
i ma charakter przejściowy.

4. Dyrektor wraz z nauczycielami ustala tygodniowy harmonogram zajęć, długość trwania
poszczególnych lekcji oraz zakres treści nauczania do zrealizowania.
5. Nauczyciele mogą dokonać modyfikacji w rozkładach materiału danego przedmiotu, tak,
aby umożliwił on realizację podstawy programowej.
6. Monitorowanie aktywności i pracy uczniów odbywa się na podstawie udziału w lekcjach
online, wykonanych i przesłanych do nauczyciela zadań oraz analiz raportów z platform
edukacyjnych, na których pracują uczniowie.

§2
Organizacja pracy zdalnej

1. Podstawową platformą do komunikowania się nauczycieli z uczniami i rodzicami jest
dziennik elektroniczny Vulcan oraz bezpłatna usługa Office 365, zawierająca aplikacje
i narzędzia do zdalnej edukacji.
2. Zadaniem wychowawcy jest diagnozowanie sytuacji uczniów pod względem dostępności
do kanałów komunikacji elektronicznej i ustalenie z uczniem lub z jego rodzicami innych
sposobów pracy, jeżeli przyjęte formy nauki zdalnej są niemożliwe do realizacji.
3. Nauczyciel przedmiotu organizuje pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie
pracy, w szczególności o formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach,
terminach i formach oddawania prac i zasadach oceniania.
4. Wiadomości i zadania powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego
obciążenia ucznia.
5. Zakres przekazywanych treści i zadań do wykonania jest dostosowany do możliwości
psychofizycznych i technicznych uczniów.
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1. Uczeń/rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do aktywowania konta na platformie
Office 365 w bezpłatnej domenie @sptoszek.onmicrosoft.com
2. Uczeń/rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do systematycznego logowania się do
dziennika elektronicznego w celu zapoznania się z tematem lekcji i zleconymi zadaniami.
3. Zadania z poszczególnych przedmiotów są umieszczane w zakładce zadania domowe wg
tygodniowego harmonogramu.
4. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy i uczestniczenia w lekcjach online
prowadzonych za pomocą aplikacji Teams.
5. Podczas zajęć online należy zachowywać się zgodnie z zasadami pracy na lekcji oraz
zasadami kultury osobistej
6. Uczeń jest zobowiązany do regularnego kontaktu z nauczycielem i oraz do odsyłania prac
wskazanych przez nauczyciela w wyznaczonym terminie.
7. Jeśli w ciągu tygodnia uczeń nie wykazuje aktywności (nie uczestniczy w zajęciach online
i nie odsyła prac), nauczyciel prowadzący zajęcia jest obowiązany do poinformowania
o tym fakcie wychowawcę klasy.
8. W przypadku, kiedy choroba ucznia uniemożliwia naukę, rodzice pisemnie informują
o tym fakcie wychowawcę klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
9. Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy w zajęciach i w miarę możliwości uzupełnia
zaległy materiał.

§3
Ocenianie
1. Uczeń podczas nauczania zdalnego podlega ocenianiu zgodnie
wewnątrzszkolnego systemu oceniania zawartymi w statucie szkoły.

z

zasadami

2. Podczas oceniania ucznia w trakcie nauczania zdalnego uwzględnia się jego aktywność,
zaangażowanie, terminowość, podejmowanie próby rozwiązania problemu, korektę
własnych błędów.
3. Nauczyciel archiwizuje prace uczniów podlegające ocenie i przechowuje je do wglądu.
4. Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie skutkuje oceną
niedostateczną.
5. Nauczyciele wskazują, które zadanie podlega ocenie poprzez wskazanie kryteriów oceny
do każdego takiego zadania.
6. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie
zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela.
7. Zasady poprawy oceny, w tym oceny z testu sprawdzającego, powinny być zgodne
z zapisami w statucie szkoły.
8. Wagi ocen – na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.
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