1. Zdalne nauczanie
o Jest wprowadzane na czas oznaczony, w sposób określony przepisami prawa
oświatowego.
o Zdalne nauczanie prowadzone jest w programie Office 365 (Teams), który służy do
prowadzenia zajęć, przesyłania informacji, odbywania konsultacji. Do
komunikowania się, informowania o postępach uczniów, frekwencji oraz przesyłania
materiałów może być również wykorzystywany e-dziennik.
o Może dotyczyć jednej klasy, grupy klas lub całej szkoły.
o Uczeń w aplikacji Teams podpisuje swój profil wyłącznie imieniem i nazwiskiem.
o W czasie zdalnego nauczania lekcje są przeprowadzane zgodnie z planem lekcji, a
czas trwania lekcji online nie powinien przekraczać 30 min. Pozostały czas uczniowie
pracują samodzielnie, zaś nauczyciel pozostaje do ich dyspozycji.
o Podczas „wideolekcji” mogą uczestniczyć tylko uczniowie danej klasy. Ekran to teraz
nasze klasy online – podobnie jak w szkole podczas lekcji obowiązują nas zasady
właściwego zachowania.
Zabronione jest:
• udostępnianie kodów, e-maili, haseł innym osobom,
• podszywanie się pod kogoś innego, zmienianie nicków podczas lekcji,
• wykonywanie innych czynności, które mogą przeszkadzać podczas zajęć,
• odzywanie się do siebie wulgarnie, podnoszenie na siebie głosu,
• wyśmiewanie, krytykowanie, obrażanie innych,
• prowadzenie czatu, rozmów niedotyczących lekcji,
• zabieranie głosu bez zgody prowadzącego zajęcia,
• nagrywanie, fotografowanie, robienie printscreenów i upublicznianie lekcji.
Złamanie tej zasady wiąże się nie tylko z wykluczeniem z lekcji, obniżeniem oceny
zachowania, ale też z konsekwencjami prawnymi.
Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczyciela.
o Zachowanie uczniów podczas lekcji online, naruszanie ustalonych norm współpracy,
będą miały wpływ na ocenę zachowania.
o Nauczyciele prowadzący zajęcia online zapraszają na każdą lekcję dyrektora
nadzorującego jego pracę w momencie rozpoczęcia e-lekcji. (nie przez kalendarz)
o O ile to możliwe nauczyciele pracują w szkole/ wyjątek, nauczyciel na kwarantannie,
zdolny do pracy.
o Rodzice i opiekunowie kontaktują się ze szkołą tylko za pośrednictwem e-dziennika,
komunikatora Teams, telefonu i poczty elektronicznej.
o Rodzic może „spotkać się” z nauczycielem online na Teams, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu przez e-dziennik. / konsultacje/.
o Frekwencja.
• W e-dzienniku są wprowadzone dwa nowe skróty „zn+” - zdalne nauczanie
obecny i „zn_” - zdalne nauczanie nieobecny.
• Nieobecność usprawiedliwioną zaznaczamy na dotychczasowych zasadach „u”

Uczestnictwo w zajęciach online jest obowiązkowe, chyba że dokonano
specjalnych uzgodnień z nauczycielem.
• Uczeń, który z uzasadnionego powodu, nie bierze udziału w lekcji zdalnej ma
obowiązek wykonać zlecone zadania.
• Uczniowie logują się na zajęcia punktualnie.
• Uczeń jest obecny, gdy ma włączoną kamerkę i mikrofon. W innych przypadkach
uczeń jest nieobecny.
• Możliwe jest nieużywanie przez ucznia kamery lub mikrofonu w indywidualnych
przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcą i nauczycielem
przedmiotu.
• Rodzice nie uczestniczą w zajęciach online - są one przeznaczone dla uczniów.
• Prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do decydowania
o wyciszaniu uczestników i prezentowania swojego ekranu.
• Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na urządzeniu, z którego
aktualnie korzystamy. To, co dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać
w uczestnictwie w zajęciach.
• Kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w trakcie
lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu.
Wszystkie prace zadawane w czasie zdalnego nauczania otrzymują kategorię „zn” zdalne nauczanie i wagę 1.
Brak aktywności ucznia w różnych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności
zaznaczamy w dzienniku słowem "brak". Uczeń jest zobowiązany uzupełnić braki
w wyznaczonym terminie.
Świetlica i biblioteka pracują w godzinach pracy organizując spotkania z uczniami.
(np. pomoc w nauce, …… )
Pisemne sprawdziany wiedzy w miarę możliwości odbywają się na terenie szkoły.
Terminy prac oraz ich oddanie będą uwzględniały procedury związane z panującą
epidemią m.in. 3-dniową kwarantannę, ….).
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