Zasady kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku
w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

1. Podczas kształcenia na odległość plan lekcji nie ulega zmianie, tylko formy organizacji
zajęć oraz przedział czasowy. Nauczyciele realizują wyznaczony wymiar godzin
poszczególnych zajęć, różnicują formy ich realizacji oraz czas kontaktu z uczniami, dbając
o higienę pracy ucznia oraz własną.
2.Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest dziennik
elektroniczny Vulcan, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany
ustalonych form pracy zdalnej.
3.Nauczyciel udostępnia materiały w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach
pracy szkoły 8:00 – 15:00, zgodnie z planem zajęć.
4.Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje również inne platformy
internetowe i komunikatory: m.in. ZOOM.
5.Nauczanie zdalne jest obowiązkowe, a zatem tylko usprawiedliwione, przez rodzica
u nauczyciela bądź wychowawcy okoliczności, zwalniają ucznia z uczestnictwa w lekcji
w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach.
6. Obecność ucznia odbywa się na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub
obecności uczniów podczas lekcji on-line.
7. Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się po wcześniejszym poinformowaniu ucznia
przez nauczyciela o terminie i godzinie lekcji. Jeżeli uczeń nie może z niezależnych od
siebie przyczyn uczestniczyć w lekcji on-line, rodzic ma obowiązek poinformować
nauczyciela
o tym fakcie.
8. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny (z uwzględnieniem w szczególności: co
uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie
zadania przez ucznia) za:
a) odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line,
b) wykonane w domu zadania zlecone przez nauczyciela, przesłane mailem lub inną drogą
elektroniczną,
c) testy on-line udostępnione na wybranej platformie.
9. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły przy ustalaniu oceny
zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym.
10. Uczniowie podczas lekcji online:
a) logują się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywają się pod nikogo innego,
nie używają pseudonimów (nicków), ani urządzeń zmieniających głos lub obraz,

b) nie odnoszą się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewają, nie krytykują i nie obrażają innych,
c) nie nagrywają, nie fotografują, nie robią print screenów lekcji, nie publikują ich w
jakichkolwiek kanałach,
d) dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji uczniowie nie podają nikomu spoza
klasy linku dostępu do zajęć,
e) uczestniczą w lekcjach przy włączonej kamerce pokazują w niej swoją twarz – nie filtry
czy zabawne nakładki (nauczyciel może indywidualnie zezwolić na wyłączenie kamerki),
f) respektują zasadę „mówi jedna osoba” (jeśli zajęcia będą zakłócane nauczyciel może
wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom),
g) jeśli dany uczeń chce coś powiedzieć, informuje o tym poprzez kulturalny komunikat
werbalny „ja (imię) chciałbym/chciałabym coś powiedzieć/o coś zapytać” (w przypadku
wyłączonych mikrofonów chęć zabrania głosu sygnalizuje ,,łapką”),
h) uczniowie nie korzystają z czatu, o ile nie zezwoli na to nauczyciel.
11. Nieprzestrzeganie ustalonych reguł i zasad grozi uwagą negatywną z zachowania.
12. W razie problemów technicznych nauczyciel może zastosować inne formy prowadzenia
lekcji.
13. Rodzic / prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w
razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w
procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych,
brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.).
14. Rodzice/ prawni opiekunowie wspomagają swoje dzieci w nauce zdalnej przez
czuwanie nad prawidłowością odrabiania prac domowych, wykonywania zadań przez
dzieci, kontakty z nauczycielami.
15. Rodzice ucznia nieposiadającego sprzętu do zdalnej nauki mogą wystąpić do dyrektora
szkoły o jego użyczenie.

