Regulamin i zasady funkcjonowania szkoły w czasie nauki zdalnej
1. Uczniowie korzystają z platformy G Suite (Classroom) i e-dziennika Librus.
2. Każdy uczeń ma wskazane źródła wiedzy: podręcznik, zeszyty ćwiczeń, zeszyt
przedmiotowy i portale edukacyjne.
3. Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej n 3 w Łańcucie obowiązujący
w trakcie nauki zdalnej znajduje się na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Dla
rodziców”.
4. Tygodniowy harmonogram lekcji z podziałem na zajęcia on-line
(Classroom)
i z wykorzystaniem e-dziennika Librus przygotowują wychowawcy. Informacje o rodzaju
zajęć zamieszczone będą w terminarzu klasy.
5. Wszyscy uczniowie klas IV – VIII mają obowiązek logowania się na zajęcia według
ustalonego planu zajęć oraz odsyłania zadań w wyznaczonym terminie.
6. Na wszystkich lekcjach odnotowywana jest frekwencja. Za obecnego uznaje się ucznia,
który odczytał wiadomość/skontaktował się z nauczycielem w ramach 45 minut trwania
danych zajęć. Uczeń, który nie uczestniczy w lekcjach on-line i nie odczytuje wiadomości ma
zaznaczaną nieobecność na zajęciach.
7. Czas trwania zajęć on-line jest ściśle określony:
 dla klas I – III do 20 min.
 dla klas IV – VIII do 30 min.
Pozostały czas nauczyciel przeznacza na konsultacje z rodzicami i uczniami oraz przesłanie
dodatkowych materiałów, prezentacji oraz ocenianie prac uczniów.
8. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności dziecka poprzez e-dziennik do 7
dni.
9. Nauczyciele nie zadają uczniom w piątek zadań domowych, które mają być wykonane na
poniedziałek.
10. Rodzice kontaktują się z nauczycielami poprzez e-dziennik Librus. Nauczyciele odczytują
wiadomości w godzinach swojej pracy. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest kontakt
telefoniczny.
11. Uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia
w formie on-line w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły terminie.
12. Ze względu na utrudnioną realizację niektórych treści i form pracy dokonano modyfikacji
podstawy programowej, która będzie realizowana podczas nauki zdalnej.
13. W razie potrzeby zostanie przeprowadzona modyfikacja Szkolnego programu
wychowawczo-profilaktycznego.
14. Nauczyciele przesyłają do Dyrektora Szkoły do zatwierdzenia tygodniowy zakres treści
nauczania wynikający z ramowego planu nauczania.
15. Tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych
uwzględnia w szczególności:
 równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
 zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
 możliwości psychofizyczne uczniów;



łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich
użycia;
 ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
 konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki
realizowanych zajęć.
16. Zajęcia rewalidacyjne oraz specjalistyczne organizowane w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej (logopedia, terapia metodą Tomatisa, korekcyjnokompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze) mogą odbywać się zdalnie lub w formie
stacjonarnej w szkole.
17. W klasach I – III zajęcia techniczno-plastyczne z użyciem niebezpiecznych przyborów
i ćwiczenia gimnastyczne mogą odbywać się jedynie w obecności osób dorosłych.
18. Zajęcia on-line z wykorzystaniem ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych
odbywać się będą zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa zamieszczonymi na stronie
internetowej szkoły w zakładce „Dla rodziców” i „Dla uczniów”.
19. Szkoła może użyczyć, w miarę możliwości, sprzętu niezbędnego do realizacji przez
ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

