Regulamin organizacji nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3
im. Bolesława Prusa w Jelczu – Laskowicach od 17.05 do 28.05.2021

USTALENIA OGÓLNE
1. Nauczanie zdalne realizowane jest według dotychczasowego planu, realizowanego przed
zawieszeniem zajęć w szkole. Aktualny plan znajduje się w dzienniku elektronicznym Vulcan
Uonet+.
2. Nauczanie zdalne jest realizowane w formie bezpośrednich zajęć online, prowadzonych przez
nauczycieli. Dotyczy to zarówno zajęć lekcyjnych jak i dodatkowych (form pomocy
psychologiczno – pedagogicznej). Ze względu na obciążenia zdrowotne, wynikające z przy
pracy przy komputerze, czas trwania zajęć online ogranicza się do 30 minut.
3. Nauczanie na odległość odbywa się w PSP 3 z wykorzystaniem e-dziennika (Vulcan UONET+),
platformy Office 365 (aplikacja Teams) – jako głównego narzędzia komunikacji.
4. Treści nauczania modyfikuje się z uwzględnieniem warunków technicznych prowadzoneg o
zdalnie nauczania, możliwości psychofizycznych uczniów, zasad higieny pracy z użyciem
sprzętu elektronicznego oraz z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.
5. W przypadku braku możliwości uczestniczenia przez ucznia w nauczania na odległość (brak
sprzętu, dostępu do internetu), rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania
o tym wychowawcy. W miarę możliwości może uzyskać pomoc w postaci użyczenia szkolnego
sprzętu.
6. Praca zdalna uczniów i ich aktywność są monitorowane, weryfikowane i oceniane przez
nauczycieli na zasadach określonych w statucie szkoły oraz w przedmiotowych systemach
oceniania. Oceny są wpisywane do e-dziennika.
7. Rodzice uczniów usprawiedliwiają nieobecność ucznia na zajęciach zdalnych przez wysłanie
wiadomości w dzienniku elektronicznym do wychowawcy klasy.
8. W okresie od 17.05 do 28.05 br. zajęcia w oddziałach przedszkolnych oraz 1 – 3 prowadzone
będą stacjonarnie, zaś w klasach 4 - 8 w sposób hybrydowy (część uczniów będzie uczyć się
stacjonarnie, część zdalnie):
klasy 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 8a, 8b zajęcia stacjonarne w szkole: 17.05, 19.05, 21.05;
zajęcia zdalne: 18.05, 20.05, 28.05
klasy 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 7b, 7c zajęcia stacjonarne w szkole: 18.05, 20.05, 28.05;
zajęcia zdalne: 17.05, 19.05, 21.05
Zajęcia będą odbywały się według planu zamieszczonego w dzienniku elektronicznym. W
dniach nauki stacjonarnej także zajęcia pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą
prowadzone stacjonarnie. Lekcje zdalne będą planowane i prowadzone poprzez Teams.

9. Podczas zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej obowiązują zasady bezpieczeństwa
sanitarnego, w tym dezynfekcja rąk, utrzymywanie dystansu i noszenie maseczek w czasie
przebywania w przestrzeniach wspólnych (np. korytarze, toalety, sekretariat). W czasie lekcji ,
po zajęciu miejsca przez ucznia, nie ma obowiązku noszenia maseczek. Szczegółowe zasady
bezpieczeństwa określone są w zaktualizowanych Procedurach bezpieczeństwa, dostępnych
na stronie internetowej szkoły.
10. 24.05 – 27.05 to dodatkowe dni wolne od zajęć. Uczniowie mogą mieć zapewnioną opiekę
świetlicową.
11. Konsultacje z rodzicami i uczniami mogą odbywają się z wykorzystaniem aplikacji Teams lub
poczty dziennika elektronicznego w dni nauki szkolnej w godzinach uzgodnionych
z nauczycielem. Nauczanie zdalne nie oznacza dostępności nauczyciela 24 godz. na dobę.
12. Monitorowanie, weryfikacja wiedzy ucznia i jego postępów w nauce polegać będzie na
sprawdzaniu, analizowaniu i ocenianiu wykonanych przez ucznia i przekazanych nauczycielowi
zadań i prac. Wykonane przez ucznia zadania, prace mogą być przekazywane nauczycielowi
drogą mailową lub za pomocą platformy edukacyjnej w formie dokumentów lub zdjęć.
13. W przypadku zajęć rewalidacyjno – wychowawczych nauczyciele zobowiązani są do
informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji zajęć w celu
wsparcia uczestnika tych zajęć. Zajęcia te mogą być również prowadzone stacjonarnie
w szkole, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
14. Wszelkie nadużycia i niewłaściwe zachowania podczas nauki zdalnej będą podlegały karom
przewidzianym w statucie szkoły. Rażące naruszenia, mające charakter czynów zabronionych,
będą zgłaszane odpowiednim organom.

OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych online z wykorzystaniem aplikacji
Teams oraz dokumentowanie w sposób wskazany przez nauczyciela przedmiotu samodzielnej
pracy z wykorzystaniem wskazanych materiałów.
2. Codzienne sprawdzanie informacji zamieszczanych w aplikacji Teams, na stronie szkoły czy
w e-dzienniku.
3. Bieżące informowanie nauczyciela o problemach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach
zdalnych.
4. Wykonywanie i przesyłanie w terminie prac domowych.
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA
1. Terminowe zamieszczanie materiałów do zajęć na platformie Teams (najpóźniej do godziny
rozpoczęcia zajęć).
2. Prowadzenie zajęć zgodnie z planem w dzienniku elektronicznym.
3. Kontrolowanie i odnotowywanie obecności uczniów na zajęciach prowadzonych online oraz
monitorowanie samodzielnej pracy uczniów z wykorzystaniem przesłanych przez nauczyciela
materiałów.
4. Systematyczne ocenianie pracy uczniów zgodnie ze statutem szkoły, z uwzględnieniem
zaangażowania ucznia w okresie edukacji zdalnej i utrudnień z nią związanych.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (NETYKIETA UCZNIA)

1. Podczas udziału w lekcji online dołączamy do spotkania grupy utworzonej przez nauczyciela
(nie tworzymy własnych grup).
2. Wyciszamy (wyłączamy) urządzenia audio – video. Informujemy domowników, że
uczestniczymy w lekcji i prosimy o zachowanie ciszy.
3. W czasie lekcji online jesteśmy odpowiednio ubrani. Nie spożywamy posiłków.
4. Nie prowadzimy prywatnych rozmów na czacie, niezwiązanych z lekcją. Nie publikujemy
zbędnych treści.
5. Nie nagrywamy przebiegu zajęć bez zgody nauczyciela.
6. Przestrzegamy zasad uczestnictwa w zajęciach, określonych przez prowadzącego.

Regulamin wprowadza się zarządzeniem dyrektora PSP 3 w Jelczu – Laskowicach z 14.05.2021.

