Regulamin pracy/nauki z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość
dla ucznia i nauczyciela
1) Wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć technologii informacyjnokomunikacyjnych:
- do realizacji zajęć niezbędny jest sprzęt multimedialny z dostępem do internetu: komputer,
laptop lub telefon komórkowy,
- platformy: i-dziennik, Google Classroom, ZOOM.
2) Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii
informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w pkt 1:
- zajęcia on-line trwają maksymalnie do 30 minut,
- uczeń jest zobowiązany do włączenia kamerki i mikrofonu podczas zajęć,
- uczniowi nie wolno zmieniać swojego wizerunku lub głosu podczas zajęć,
- uczeń nie zakłóca przebiegu lekcji,
- uczeń loguje się na zajęcia i w platformach wykorzystywanych do sprawdzania umiejętności
swoim imieniem i pierwszą literą nazwiska, a w przypadku dublujących się imion i
pierwszych liter nazwiska, skrótem jednoznacznie identyfikującym nazwisko,
- w zajęciach uczestniczy tylko uczeń, a w klasach 1-3 w razie potrzeby rodzic/opiekun
prawny,
- uczeń i rodzic/opiekun prawny nie może udostępniać innym osobom linku lub kodu do zajęć
online, ani utrwalać przebiegu lekcji na własnych nośnikach elektronicznych (wideo, audio,
printscreen),
- uczeń i rodzic/opiekun zobowiązani są do przestrzegania zasad RODO i zasad netykiety,
- zaleca się, aby uczeń pomiędzy lekcjami on-line odpoczywał nie korzystając z komputera,
- po zakończeniu lekcji uczeń ma obowiązek wylogować się z zajęć,
- na zajęciach wychowania fizycznego rodzic/opiekun prawny zapewnia bezpieczne warunki
pracy dziecka w domu, tj. ćwiczenie pod opieką osoby dorosłej, w stroju zmiennym, po
wykonaniu rozgrzewki. Osoby zwolnione z zajęć lub z ograniczeniami, nie wykonują
ćwiczeń. W przypadku złego samopoczucia, uczeń przerywa ćwiczenia. Uczeń wykonuje
ćwiczenia na miarę własnych możliwości.
3) Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać:
- podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy,
- aplikacje: Quzziz, Quizlet, Genially, Wordwall, Matzoo, PisuPisu, SuperKid,
- platformy wydawnictw, multibooki i flipbooki,
- materiały edukacyjne dostępne w internecie (np. platformy edukacyjne, youtube, filmy, eWychowanie Fizyczne, platforma zdalnego nauczania - AWF Katowice),
- materiały własne tworzone z wykorzystaniem programów multimedialnych (np. prezentacje
multimedialne, karty pracy, animacje, symulacje, testy multimedialne, e-formularze).
4) Potrzeba modyfikacji zestawu programów nauczania:
- obowiązkowa jest realizacja programu z zakresu podstawowego,
- nauczyciel na bieżąco decyduje o aktywnościach i treściach podstawy programowej jakie
przewiduje do realizacji podczas zajęć online, dokonuje również wyboru, jakie treści
uczniowie realizują w formie zleconej.
5) Ustalenie tygodniowego zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów
nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach

klas oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach
pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia:
- zgodnie z planem,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu:
- zgodnie z planem,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego
w ciągu dnia:
- dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia (opinie i orzeczenia),
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia:
- minimum 50% lekcji online z użyciem monitorów ekranowych,
- wykorzystanie ćwiczeń, które oderwą dzieci od ekranu komputera,
6) Sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin
usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych:
- zajęcia z monitorem online – potwierdzenie obecności na lekcji,
- w przypadku prac zleconych, które wymagają odesłania przyjmuje się, że uczniowie, którzy
wywiązali się z zadania lub podjęli próbę jego rozwiązania w podanym terminie są
potwierdzeniem obecności,
- w przypadku prac zleconych, które nie wymagają odesłania przyjmuje się, że wszyscy
uczniowie są obecni,
- rodzic zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności dziecka poprzez dziennik
elektroniczny w panelu „frekwencja” w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni,
- w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć online, rodzic jest zobowiązany do wcześniejszego
poinformowania wychowawcy poprzez i-dziennik lub telefonicznie
7) Sposób realizacji wywiadówek i konsultacji - zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom
możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazania informacji
o formie i terminach tych konsultacji:
- wywiadówki i konsultacje rodziców/opiekunów prawnych odbywają się za pomocą
technologii informatyczno-komunikacyjnych obowiązujących w szkole (platforma Google
Classroom, Zoom, telefonicznie, i-dziennik); zgodnie z harmonogramem spotkań. O wybranej
formie kontaktu decyduje nauczyciel i przekazuje tę informację zainteresowanym, poprzez
komunikator dziennika elektronicznego,
- konsultacje dla uczniów odbywać się będą hybrydowo po wcześniejszym umówieniu.
8) Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności
uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia
w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach:
- monitorowanie postępów uczniów na podstawie sprawdzianów, testów, kartkówek i innych
form pisemnych udostępnionych poprzez edukacyjne platformy internetowe,
- monitorowanie postępów na podstawie odpowiedzi ustnych i aktywności w trakcie lekcji
on-line lub podczas indywidualnych spotkań online,
- monitorowanie terminowego odsyłania prac przez uczniów,
- jedynym środkiem przekazu prac zadanych do samodzielnego wykonania przez ucznia i
odsyłania prac uczniów do nauczyciela jest Classroom. Prace powinny być czytelne i

przesłane w ustawieniu zgodnym z kierunkiem odczytu. Za obowiązującą przyjmuje się
czcionkę Times New Roman rozmiar 14,
- nauczyciel decyduje, którzy uczniowie będą mieli sprawdzone zadania,
- uzyskane przez ucznia oceny zamieszczone są w e-dzienniku
- analiza pracy ucznia następuje poprzez zaznaczanie popełnionych błędów lub uzasadnienie
oceny w zależności od formy zadania (w komentarzu) albo poprzez omówienie pracy podczas
zajęć on-line.
9) Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego,
egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób
ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do
trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327):

