Regulamin organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 15 w Rzeszowie
Organizacja i zasady prowadzenia zajęć w klasach IV -VIII
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 4-8 odbywają się zgodnie z planem zajęć za pośrednictwem MS Office 365
(aplikacja Teams) oraz dziennika elektronicznego.
4. Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Frekwencja uczniów jest sprawdzana na bieżąco.
5. Nieobecność ucznia na zajęciach rodzice/prawni opiekunowie usprawiedliwiają przez dziennik
elektroniczny.
6. Tematy zajęć, polecenia będą zamieszczane w dzienniku elektronicznym w zakładce ZADANIA
DOMOWE, natomiast wideolekcje będą dodatkowo zaplanowane w KALENDARZU w aplikacji
Teams. Z kalendarza uczeń może dołączyć do zajęć.
7. Wideolekcja trwa pół godziny. Pozostały czas nauczyciel może wykorzystać
na indywidualne objaśnienia, rozmowy, odpowiedzi na pytania uczniów.
8. Nie wszystkie zajęcia będą mieć formę wideolekcji. Część zajęć będzie polegać na samodzielnej pracy
uczniów w oparciu o przesłane przez nauczycieli polecenia, instrukcje.
9. Termin wykonania danego zadania ustala nauczyciel i zamieszcza informację w wiadomości
zawierającej zadanie.
10. W razie wystąpienia problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń informuje nauczyciela o braku
możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie i wykonuje je w najbliższym możliwym terminie.
11. W godzinach pracy nauczyciel prowadzi lekcje online, przesyła materiały dydaktyczne, ocenia przesłane
prace oraz odpowiada na indywidualne zapytania uczniów i rodziców.
12. W czasie zajęć zdalnych podstawowym środkiem komunikacji pomiędzy szkołą a uczniami i rodzicami
jest dziennik elektroniczny.
13. Plan zajęć został dostosowany do potrzeb psychofizycznych uczniów, z uwzględnieniem zasad
bezpiecznego korzystania z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.
14. Dopuszcza się zmiany w tygodniowym rozkładzie zajęć, jeśli ich celem jest usprawnienie realizacji
zadań szkoły.
15. Konsultacje nauczycieli z rodzicami uczniów odbywają się na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny.
16. Uczniowie będą oceniani za podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, za poziom
opanowania określonych umiejętności, za zaangażowanie, sumienność, samodzielność pracy,
poprawność i terminowość wykonywania zadań.
17. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel bierze pod uwagę zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

