Regulamin zdalnego nauczania na rok szkolny 2020/2021
w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Lgoczance.

Zadania Dyrektora i nauczycieli

1. Zdalne nauczanie wprowadza się w szkole decyzją Ministra Edukacji Narodowej, lub Dyrektora szkoły
w porozumieniu ze Państwową Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w sytuacji, w której
dotychczas prowadzone zajęcia zostają zawieszone.
2. O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców oraz uczniów
za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz za pomocą mediów społecznościowych
powołując się na odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie.
3. Po ogłoszeniu decyzji szkoła przechodzi na zdalne nauczanie wykorzystując platformę Classroom
zgodnie z niniejszym regulaminem, który może być modyfikowany zgodnie z zaleceniami MEN, GIS,
MZ.
4. Nauczyciele i uczniowie są przeszkoleni przez informatyka i dyrektora szkoły z techniki pracy na
platformie Classroom w ilości 2 godzin dla każdej z grupy.
5. Dyrektor szkoły przedstawia kierownictwu Google Classroom dokumenty potwierdzające, że Szkoła
Podstawowa w Lgoczance jest szkołą publiczną na podstawie statutu gminy Janów oraz numeru
RSPO. Dokumenty są sporządzone w języku polskim oraz angielskim zgodnie z wymogami Google
Classroom.
6. Platforma Classroom jest zamknięta, nie ma możliwości wejścia osób z zewnątrz. Wszystkie osoby
są rejestrowane przez administratora.
7. Nauczyciele mają obowiązek poinformować Dyrektora szkoły, czy dysponują odpowiednimi
narzędziami, które umożliwią im prowadzenie zdalnego nauczania. W przypadku, kiedy nauczyciel
nie dysponuje takim sprzętem, Dyrektor zobowiązany jest udostępnić nauczycielowi pracownię na
terenie szkoły, która będzie spełniała wymagania techniczne umożliwiające prowadzenie zdalnego
nauczania (komputer przenośny lub stacjonarny, stałe łącze internetowe).

Bezpieczeństwo

1. Po ogłoszeniu decyzji o przejściu szkoły na nauczanie zdalne, należy niezwłocznie przypomnieć o
bezpieczeństwie podczas pracy w Internecie, netykiecie ( w tym konsekwencji niewłaściwego
zachowania się podczas zdalnych lekcji) oraz przypomnieć uczniom zasady zdalnego nauczania.
2. Zarówno uczeń jak i nauczyciel zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z narzędzi zgodnie z
ich przeznaczeniem oraz bezwzględnego zachowania BHP
3. Głównym narzędziem kontaktu z uczniami na czas zdalnego nauczania jest platforma Classroom. Z
rodzicami kontaktujemy się poprzez platformę Classroom ( zebrania i konsultacje z rodzicami) oraz
telefonicznie.
4. W razie potrzeby wychowawca podejmuje próbę kontaktu z rodzicami ucznia. Po nieudanej próbie
kontaktu z rodzicami wychowawca klasy informuje Dyrektora oraz pedagoga szkolnego o braku
realizacji nauczania przez ucznia.
5. W przypadku, kiedy choroba ucznia uniemożliwia mu naukę, rodzice informują o tym wychowawcę
klasy, a ten nauczycieli. Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy w zajęciach i w miarę możliwości
realizuje zaległy materiał.
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Prowadzenie lekcji

1. Zdalne nauczanie, w tym lekcje „na żywo” odbywać się będą zgodnie z planem lekcji na platformie
Classroom.
2. Do lekcji nauczyciel umieszcza materiały, zadania, testy, projekty w zakładce: Zadania i wybiera
rodzaj tj. projekt, materiał, pytanie. Materiały te opatrza sposobem oceniania( do wyboru zgodnie z
platformą Classroom tj. pkt. Opcja „ bez oceny”. Materiały te i odesłane prace wraz z opisem i
oceną widzi na bieżąco dyrektor szkoły.
3. Udział ucznia w lekcji jest obowiązkowy.
4. Obecność ucznia na lekcji musi zostać potwierdzona poprzez: Lista obecności widoczna w zakładce
podczas lekcji – lub słowne zapisanie „obecny” na czacie lekcji w przypadku problemów z
mikrofonem.
5. Obecność uczniów zostaje przeniesiona przez nauczyciela do dziennika szkolnego w terminie 7 dni.
Każdą nieobecność ucznia na zdalnej lekcji rodzic powinien usprawiedliwić w ciągu 7 dni zgodnie z
zapisem w Statucie szkoły.
6. Każdy nauczyciel zgodnie ze specyfiką lekcji/przedmiotu decyduje czy uczniowie będą korzystać z
kamerki, mikrofonu lub czatu lub udostępnia swój ekran ewentualnie dokumenty do niezbędne do
lekcji.
7. Lekcje zdalną rozpoczyna nauczyciel przedmiotu.
8. Podczas zdalnej lekcji uczniowie zobowiązani są do:
•
•
•
•
•

kultury wypowiedzi i zachowania
wyciszania mikrofonu aby nie zakłócać lekcji
przygotowania podręczników, zeszytów oraz innych potrzebnych przyborów
systematycznego przygotowywania się do lekcji w tym prowadzenia zeszytu przedmiotowego
używania strumienia tylko na potrzeby lekcji

9. Nauczyciel, który planuje formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia (np. pracę klasową,
sprawdzian, wypracowanie, dyktando i inne) ma obowiązek powiadomić uczniów i odnotować ten
fakt na platformie Classroom z zachowaniem terminów statutowych.
10.Podczas zdalnego nauczania prace klasowe, sprawdziany i inne formy sprawdzenia wiadomości i
umiejętności będą umieszczane i udostępniane na platformie Classroom w określonych przez
nauczyciela godzinach. Po terminie nie będzie możliwości napisania sprawdzianu.
11.Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia podczas pracy klasowej, sprawdzianu itp. lub otworzenie
pliku bez rozwiązania skutkuje oceną niedostateczną.
12.Podczas zdalnego nauczania wszystkie prace domowe ucznia jak zadania pisemne i inne zadane
prace, powinny być przesyłane/umieszczane w formie plików tekstowych, PDF lub zdjęć na
platformie Classroom zgodnie z wyznaczonymi przez nauczyciela terminami.
13.Podczas zdalnego nauczania każdy nauczyciel jest zobowiązany do zmodyfikowania rozkładu
materiału tak, aby umożliwił on realizację podstawy programowej.
14.Nauczyciele mogą dokonać modyfikacji rozkładu materiału w ramach zespołów przedmiotowych
uwzględniając czas, w jakim będzie obowiązywało nauczanie zdalne. Realizacja podstawy
programowej nie może opierać się tylko na zadaniach on- line. Uczniowie powinni korzystać także z
podręczników, zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń.
15.Planując zajęcia lekcyjne nauczyciel musi pamiętać o dostosowaniu zadań dla uczniów z opinią lub
orzeczeniem PPP oraz nauczanych indywidualnie.
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Ocenianie i klasyfikowanie

1. Podczas zdalnego nauczania przy ocenianiu i klasyfikowaniu uczniów należy stosować
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania ujęte w Statucie Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki
w Lgoczance.
2. Nauczyciele monitorują postępy uczniów umieszczając odpowiednie adnotacje, oceny i informacje
zwrotne na Classroom.
3. W ocenianiu półrocznym lub końcowym musi zostać uwzględniony czas nauki stacjonarnej jak i
zdalnej.

Dokumentowanie realizacji zajęć

1. Każdy nauczyciel potwierdza realizację podstawy programowej poprzez wpisy w dzienniku
lekcyjnym, wypełnienie arkusza monitorowania podstawy programowej po I półroczu i na koniec
roku szkolnego z uwzględnieniem zdalnego nauczania.
2. Każda aktywność na platformie Classroom w formie kontaktu z uczniami w tym lekcje na Classroom
Meet na żywo są potwierdzeniem aktywności pracy nauczyciela.
3. Każdorazowy wpis, rozmowa z uczniem, ocena ucznia na platformie Classroom jest widoczny dla
dyrektora szkoły.
4. Dyrektor szkoły otrzymuje powiadomienia na swojej skrzynce mailowej z platformy Classroom o
każdym wpisie, notatce zadaniu, czacie, ocenie , materiałach które używa nauczyciel podczas lekcji
zdalnej. Jest to forma monitoringu i nadzoru dyrektora szkoły podczas nauki zdalnej.
5. Dyrektor widzi metodę oraz programy jakie używa nauczyciel podczas każdej lekcji.
6. Dyrektor szkoły może dołączyć w każdym momencie do danej klasy podczas lekcji na 5-15 minut bez
zapowiedzi, niekoniecznie jest to widoczne w danym momencie dla uczniów i nauczycieli jeśli np.
udostępniają swój ekran lub coś oglądają.
7. Dyrektor szkoły zapisuje w formie krótkiej notatki udział w danej części lekcji i w przypadku
potrzeby rozmowy z nauczycielem informuje go o tym.
8. Dyrektor szkoły prowadzi obserwacje lekcji zgodnie z harmonogramem według planu nadzoru na
rok 2020/2021. Do każdej obserwacji zgodnej z harmonogramem jest konieczny konspekt oraz
arkusz obserwacji lekcji.

Zachowanie
1. W czasie nauczania zdalnego obowiązują zasady oceniania zachowania zawarte w Statucie szkoły.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia nauki zdalnej przez MEN lub PSSE.
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