REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA
w Szkole Podstawowej Nr 3 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych

1.

Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek

systemu

oświaty

w

związku

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) od dnia 25 marca 2020r.
obowiązuje nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2.

Nauczanie zdalne odbywa się w naszej szkole z wykorzystaniem Platformy Librus
Synergia oraz Platformy Microsoft Office 365 Teams.
(Dopuszcza się korzystanie z innych dostępnych on-line kanałów komunikacyjnych, po
wcześniejszych ustaleniach między nauczycielami a rodzicami/uczniami, np.: poczty
elektronicznej, czy innych dostępnych komunikatorów np.WhatsApp, Messenger,
Skype).

3.

Kształcenie na odległość odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem wysyłania
materiałów do pracy zdalnej oraz w wyznaczonych na dany przedmiot przedziałach
godzinowych na zajęcia on-line. Czas trwania oraz charakter zajęć on-line (cała klasa,
grupa, spotkanie indywidualne) ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, o czym informuje
uczniów poprzez e-dziennik.

4.

Kształcenie zdalne jest obowiązkowe - w przypadku wystąpienia przeszkód technicznych
lub zdrowotnych - Rodzic/Uczeń jest zobowiązany zgłosić ten fakt wychowawcy oraz
uzupełnić braki.

5.

W czasie kształcenia na odległość obowiązują dotychczasowe zasady oceniania zawarte
w Statucie Szkoły - dotyczy ocen lekcyjnych oraz zachowania. Otrzymane w czasie nauki
zdalnej oceny oraz punkty z zachowania są systematycznie odnotowywane w edzienniku.

6.

Kontakt nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń – odbywa się na Platformie Librus
Synergia za pomocą: opcji Wiadomości, Terminarz, Zadania domowe, Ogłoszenia.
Poprzez e-dziennik nauczyciele zamieszczają materiały do pracy zdalnej, wskazówki do
pracy oraz godziny zajęć, konsultacji na platformie Teams.

7.

Uczeń ma obowiązek przygotowywania się do zajęć, wykonania zadań zleconych przez
nauczyciela danego przedmiotu oraz ich odsyłania w formie i terminie wskazanym przez
nauczyciela. Możliwe jest ocenianie aktywności ucznia, biorąc pod uwagę jego
systematyczność w odsyłaniu zadanych prac w terminach uzgodnionych z nauczycielem.

8.

Rodzice i uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielami poprzez dziennik
elektroniczny, opcja „Wiadomości”, w każdy dzień roboczy 8.00-16.00. Nauczyciel
zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, po odczytaniu
wiadomości.

9.

Platformy Librus Synergia oraz Microsoft Teams służą wyłącznie do komunikacji
w celach edukacyjnych tj. uczestniczenia w zajęciach, pobierania materiałów i linków do
zajęć, wykonywania i odsyłania prac domowych, realizacji projektów, wykonywania
testów i przeprowadzania sprawdzianów (czy innych form sprawdzania wiedzy),
konsultacji z nauczycielami itp.

10. Użytkownicy zobowiązani są do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami regulaminu
korzystania z e-dziennika oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
a) korzystania z własnego konta (zgodnie z Regulaminem korzystania z dziennika
elektronicznego Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku
elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku);
b) nieudostępnianiu osobom postronnym dostępu do własnego konta;
c) działania w sposób nienaruszający praw innych użytkowników;
d) nierozsyłania z konta niechcianej przez użytkowników korespondencji (spam);
e) niewykorzystywania czatu na platformie Microsoft Teams do prywatnych rozmów.
11. Użytkownikom zabrania się nagrywania, fotografowania, wykonywania zrzutów ekranu
itp. oraz upubliczniania jakichkolwiek rejestracji z lekcji, zajęć, konsultacji.
12. Podczas zajęć on-line uczeń jest zobowiązany do:
a) bezwzględnego stosowania się do poleceń nauczyciela (dotyczy także spraw
technicznych np. włączenia/wyłączenia mikrofonu, kamery, czatu);
b) uważnego słuchania nauczyciela;
c) zabierania głosu zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela prowadzącego
zajęcia;
d) kulturalnego zachowania się i poszanowania innych uczestników zajęć.
13. Regulamin obowiązuje do odwołania czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19.

