
REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA

Zgodnie  Rozporządzeniem  MEN  z  dnia  23  października  2020  r.  zmieniające

rozporządzenie  w  sprawie  czasowego czasowego  ograniczenia  funkcjonowania

jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem

i zwalczaniem  COVID-19  ustala  się  następujący  Regulamin  Zdalnego  Nauczania

w Szkole Podstawowej w Korzeniowie:

1. W  sytuacji  podjęcia  decyzji  przez  dyrektora  szkoły  o  zdalnym  czy  hybrydowym

nauczaniu obowiązkiem rodzica jest natychmiastowe zgłoszenie do dyrektora szkoły

gotowości ucznia do zdalnej nauki.

2. Uczeń  powinien  mieć  przygotowane  stanowisko  i  narzędzia  do  nauki  zdalnej

(biurko/stolik  z komputerem,  tabletem  lub  telefonem  oraz  miejscem  do  pisania,

położenia książek, zeszytów i przyborów szkolnych). 

3. Na stanowisku pracy uczeń zachowuje ład i porządek. 

4. Zajęcia/lekcje  będą  prowadzone  z  wykorzystaniem platformy  Microsoft  Office  365,

zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

5. Nauczyciel  pracuje  zgodnie  z  ustalonym  i  zatwierdzonym  przydziałem  czynności

i zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

6. Uczniów  podlegającym  zdalnemu  nauczaniu  obowiązują  regulaminy  zdalnego

nauczania i oceniania oraz przedmiotowy system oceniania.

7. Nauczyciel, realizując podstawę programową, w razie potrzeby i za zgodą dyrektora

szkoły,  może  dokonać  modyfikacji  szkolnego  zestawu  programów  nauczania  oraz

dostosowania  materiału  programowego  do  aktualnych  potrzeb  i  możliwości

psychofizycznych  ucznia  z  uwzględnieniem  uczniów  objętych  pomocą

psychologiczno–pedagogiczną. 

8. Czas,  który  uczeń  spędza  przy  komputerze  w  ciągu  jednego  dnia  nie  może

przekroczyć łącznie:

a) dla uczniów oddziału przedszkolnego – 30 minut,

b) dla uczniów klas I–III – 60 minut,

c) dla uczniów klas IV–VI – 120 minut,

d) dla uczniów klas VII-VIII – 150 minut.

9. Nauczyciele  uwzględniają  ten  czas,  planując  lekcje  zdalne,  rodzice  odpowiednio,



organizując naukę i czas wolny dziecka.

10. Potwierdzeniem aktywności ucznia na lekcji jest przywitanie się zgodnie z ustaleniem

nauczyciela przedmiotu.

11. Uczeń ma obowiązek regularnie  sprawdzać zawartość  szkolnej  strony internetowej

oraz wiadomości od nauczyciela i zapoznać się z nimi.

12. Jeśli  uczeń  nie  weźmie  udziału  w zaplanowanej  lekcji,  obowiązkiem  rodzica  jest

usprawiedliwienie  nieobecności  ucznia,  a  uczeń  zobowiązany  jest  do  wykonania

zadanej pracy i przesłanie jej do sprawdzenia w terminie ustalonym przez nauczyciela.

13. Wideokonferencję  i  rozmowę  zawsze  pierwszy  rozpoczyna  nauczyciel.  Spotkanie

i rozmowę jako ostatni opuszcza nauczyciel.

14. Uczniom nie wolno prowadzić czatu, rozmowy lub wideokonferencji  pomiędzy sobą

w czasie  trwania  lekcji  oraz  tworzyć  prywatnych  grup  i  zespołów  na  szkolnej

platformie. Platforma Office 365 służy tylko i wyłącznie do nauki szkolnej.

15. Uczniom nie  wolno  wyłączać  mikrofonów sobie  i  innym uczestnikom rozmowy lub

wideokonferencji. Nauczyciel może ustalić inaczej zgodnie z celem lekcji.

16. Nagrywanie  lekcji  przez  ucznia  jest  zabronione.  Lekcje  może  nagrać  i  udostępnić

jedynie nauczyciel.

17. Podczas  posługiwania  się  pocztą  elektroniczną,  czatem uczniowie  dbają  o  kulturę

języka oraz stosują się do zasad dobrego wychowania. Używają emotikonów, gifów,

naklejek i memów jedynie za zgodą nauczyciela. Wiadomości email tworzą zgodnie

z obowiązującymi zasadami. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani wyegzekwować od

uczniów stosowania się do tych zasad.

18. Na platformie uczniowie przechowują, udostępniają i tworzą jedynie pliki potrzebne na

lekcji, podczas zajęć uruchamiają tylko pliki, programy i strony internetowe polecone

przez nauczyciela.

19. Zdjęcia profilowe uczniów nie mogą naruszać zasad ustawy o prawach autorskich oraz

przepisów o ochronie wizerunku.  Nie  mogą nikogo obrażać,  ośmieszać,  wzbudzać

niepokoju i innych negatywnych uczuć.

20.  Hasło do logowania się na platformie uczeń przechowuje w bezpiecznym miejscu i nie

udostępnia go innym.

21. Łamanie regulaminu będzie skutkowało obniżeniem oceny z zachowania.

MIESZANA FORMA KSZTAŁCENIA (HYBRYDOWA)

1. Zgodnie  z  decyzją  dyrektora  szkoły  nauczyciel  wdraża  sposób  prowadzenia
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lekcji/zajęć łącząc nauczanie stacjonarne ze zdalnym w czasie rzeczywistym.

2. Uczniów  podlegających  hybrydowemu  nauczaniu  obowiązują  zasady  tradycyjnego

nauczania  oraz  procedury  bezpieczeństwa  w  szkole  i  w  przedszkolu,  regulamin

biblioteki,  regulamin  świetlicy  (dla  uczniów  uczęszczających  na  zajęcia  świetlicy

szkolnej) zgodnie z w/w Rozporządzeniem MEN z dnia 23 października 2020 r. oraz

regulamin zdalnego nauczania i oceniania w Szkole Podstawowej w Korzeniowie.
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