Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2020/2021
REGULAMIN KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W ŻARNOWCU
1. Kształcenie na odległość odbywa się na platformie Microsoft Teams. Nauczyciele łączą
się z daną klasą zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
2. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach zdalnych, korzystając
ze sprawnego sprzętu komputerowego (głośniki, kamerki).
3. W przypadku braku sprzętu komputerowego lub jego czasowej niesprawności, rodzic
zgłasza ten fakt wychowawcy klasy. W miarę możliwości umożliwia się wypożyczenie
sprzętu ze szkoły.
4. Podstawową formą kontaktu jest dziennik elektroniczny „ UONET +”. Użytkownicy
(nauczyciele, rodzice, uczniowie) mają obowiązek codziennego logowania
się do systemu. Nauczyciele mogą korzystać z dotychczas używanych przez siebie
narzędzi multimedialnych, zwłaszcza z materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej
Platformy
Edukacyjnej
udostępnionej
przez
ministra
pod
adresem:
www.epodreczniki.pl
5. Nauczyciel dostosowuje treści kształcenia do możliwości uczniów, biorąc także pod
uwagę uczniów posiadających opinie PPP i orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego.
6. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność nie będą mogli uczyć się zdalnie
w domu, organizuje się nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem
komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).
7. Zobowiązuje się nauczycieli do przygotowywania materiału w taki sposób,
by nie wymagał zbyt długiego czasu przebywania przy komputerze. Można
wykorzystywać podręczniki posiadane przez uczniów w formie papierowej,
jak i e-podręczniki. Nauczyciele nie mogą wymagać wydrukowywania przez uczniów
w domach kart pracy lub innych dodatkowych materiałów.
8. Podczas nauczania zdalnego ocenianie uczniów odbywa się zgodnie z zasadami
zawartymi w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania, które znajdują się na stronie
internetowej szkoły.
9. Nauczyciele wpisują realizowane tematy do dziennika elektronicznego–
jest to potwierdzenie zrealizowanych treści.
10. Za bezpieczeństwo i higienę pracy w czasie zdalnego nauczania odpowiadają prawni
opiekunowie.
11. Pedagodzy szkolni pozostają do dyspozycji w formie konsultacji telefonicznych,
mailowych za pośrednictwem wiadomości przesyłanych w dzienniku elektronicznym „
UONET +” lub poprzez platformę Microsoft Teams. Umożliwia się również konsultacje
w szkole po wcześniejszym ustaleniu terminu. Wykaz godzin pracy pedagogów i adresy
kontaktów znajdują się na stronie internetowej szkoły: szkolazarnowiec.pl w zakładce
„Pedagog szkolny”.

12. Konsultacje indywidualne z nauczycielem danego przedmiotu, w trakcie nauczania
zdalnego, odbywają się on-line, wg ustalonego harmonogramu, dostępnego na stronie
internetowej szkoły.
13. W okresie zawieszania zajęć stacjonarnych, umożliwia się uczniom klasy 8 konsultacje
indywidualne w szkole z nauczycielami przedmiotów, z których uczeń przystępuję
do egzaminu ósmoklasisty, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
14. Biblioteka szkolna umożliwia wypożyczanie zasobów w szkole, w każdą środę
od godziny 10.30 do 14.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie.
Ponadto nauczyciel bibliotekarz przygotowuje dla uczniów ofertę czytelniczą, dostępną
i aktualizowaną na stronie internetowej szkoły: szkolazarnowiec.pl w zakładce
„Biblioteka”.
15. Szkoła zapewnienia funkcjonowanie świetlicy szkolnej, która prowadzi zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących
działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających
do klas I–III szkoły. Wprowadza się „Regulamin korzystania z zajęć opiekuńczowychowawczych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu”,
co stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2020/2021.
16. Nauczyciel świetlicy przygotowuje dla uczniów pakiet materiałów rozwijających
zainteresowania uczniów w zakładce „Świetlica” znajdującej się na stronie internetowej
szkoły.
17. Nauczyciel wspomagający łączy się ze swoimi uczniami na platformie Microsoft
Teams, zgodnie z jego planem zajęć.
18. Logopeda prowadzi zajęcia terapii na platformie Microsoft Teams, zgodnie z planem.
19. Zajęcia rewalidacyjne oraz inne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
prowadzi się również w formie online, na platformie Microsoft Teams.
20. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić ucznia u wychowawcy klasy, jeżeli będzie
on nieobecny (niezalogowany) w danym dniu podczas nauczania zdalnego.
21. W przypadku braku możliwości korzystania z ustalonych form nauczania na odległość
opiekun prawny zgłasza ten fakt wychowawcy klasy.
22. W czasie nauczania zdalnego nauczyciel realizuje podstawę programową, modyfikując
plany pracy w taki sposób, by najpierw proponować uczniom zagadnienia o niższym
stopniu trudności. Na bieżąco należy monitorować postępy uczniów i w miarę
ich możliwości stopniowo wprowadzać nowe treści kształcenia.

