Regulamin organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 15 w Rzeszowie
Organizacja i zasady prowadzenia zajęć w klasach I -III
1. Nauka na odległość obejmuje wszystkie zajęcia wynikające z ramowego planu nauczania.
2. We wszystkich klasach podczas nauczania zdalnego realizowane są treści nauczania wynikające
z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego, z wykorzystaniem podręczników i materiałów
ćwiczeniowych. Nauczyciel może rozszerzyć ofertę edukacyjną poprzez udostępnianie linków
do filmów, platform edukacyjnych, prezentacji itp.
3. Lekcje zdalne w klasach 1-3 odbywają się zgodnie z dostosowanym planem zajęć za pośrednictwem
aplikacji Teams (MS Office 365) oraz dziennika elektronicznego.
4. Udział w zajęciach jest obowiązkowy. W przypadku nieobecności ucznia podczas wideospotkania, jako
obecność na zajęciach traktuje się wykonanie przez ucznia zleconych zadań w określonym przez
nauczyciela terminie. Brak wykonania zadań traktuje się jako nieobecność, która wymaga
usprawiedliwienia przez rodzica.
5. Wideolekcje będą zaplanowane w KALENDARZU w aplikacji Teams. Z kalendarza uczeń może
dołączyć do zajęć.
6. W godzinach pracy nauczyciel prowadzi lekcje online, przesyła materiały dydaktyczne, ocenia przesłane
prace oraz odpowiada na indywidualne zapytania uczniów i rodziców. Jedna lekcja online trwa
maksymalnie 30 minut, pozostały czas przeznaczony jest na konsultacje z uczniami w zakresie tematyki
zajęć.
7. W czasie zajęć zdalnych podstawowym środkiem komunikacji pomiędzy szkołą a uczniami i rodzicami
jest dziennik elektroniczny.
8. Plan zajęć został dostosowany do potrzeb psychofizycznych uczniów, z uwzględnieniem zasad
bezpiecznego korzystania z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.
9. Dopuszcza się zmiany w tygodniowym rozkładzie zajęć, jeśli ich celem jest usprawnienie realizacji
zadań szkoły.
10. W miarę potrzeb, spotkania online mogą być prowadzone w mniejszych grupach niż grupa klasowa.
11. W klasach I-II poprzez kontakt online z wychowawcą realizowane będą zagadnienia z zakresu edukacji
polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej i języka angielskiego, a w klasach III także z informatyki
i religii. Pozostałe zajęcia będą realizowane poprzez przekazywanie materiałów, ćwiczeń, poleceń
do wykonania. Będą one zamieszczane przez nauczycieli w zakładce ZADANIA DOMOWE oraz
przesyłane poprzez wiadomości w dzienniku.
12. Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów odbywają się na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny.
13. Uczniowie będą oceniani za podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, za poziom
opanowania określonych umiejętności, za zaangażowanie, sumienność, samodzielność pracy,
poprawność i terminowość wykonywania zadań.
14. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel bierze pod uwagę zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

