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Regulamin zdalnego nauczania (kształcen ia na odległość)obowiązujący
w Szkole Podstawo\rej nr 5 w Wejherowie
Zdalne nauczanie - informacje ogólne

i.
1.

Ksńałcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległośćoznacza wykorzystanie
w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają
osobistego kontaktu ucznia z na;uczycielem, a takżę mozliwośó skorzystania
z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

Zdalnę tauczańę wprowadza się w szkole decyzją Ministra Edukacji Narodowej
lub organu prowadzącęgo lii sytuacji, w której dotychczas prowadzone zajęcia zostają
zawieszone.
a
J.

O

wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoĘ informuje nauczycieli,
rodzicóq opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem dziennika internetowego
Librus, strony intemetowej szkoły oraz za pomocą mediów społeczrościowych
powołując się na odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie.

1.

Wychowawca obowiązany jest sprawdzić, czy wsTyscy rodzice oraz ucmiowie
oddziału mają dostęp do dziennika internetowego (w klasach 4-8). W przypadku,
kiedy takiego doĘpu nie ma, wychowawca ma obowiązek poinformować radzica
o konieczności pobrania nowego hasła od administratora dziennika Librus.

5.

We wspołpra cy z nauczy cielami dyrektor ustala:

a

sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami,
mozliwo ści uczńa i r o dzica do korzystani a z mateńńów eleklro ńcmy cĘ
formę przekazywania treści utrwalających wiedzę,
iloścprzekazywanego materiafu w danym dniu,
metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich ńedzy i umiejętności,
formy informowania uczniow i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych
ptzęzniego ocenach,
tryb konsultacj i uczni a i rodzica z nauczycielem.

a
a
a
a

Zadania nauczyciela

fi.
1.

Organizuje pracę

z

ttczniami, informując

ich o mozliĘłn Ębie

pracy
(formach i częstotliwościkontaklu, zakresie zadah, materiałach, terminie i formach
indywidualnych konsultacji, terminach formach oddawania prac itp., zasaóach
oceniania).

i

,,

Zakres przekazyw*nych trąścii zadań do wykonania jest
do możliwościpsychafrzycznych i technicznych uczniów.

dostosowany

3.

Wiadomości i zadania od jednego naucryciela (zjednego przedmiotu) powinny być
przekarywanę z zacbowańem równomiemego obciązenia ucznia w korelacji z innymi
otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.

4.

Wychowawcy klas są zobowiązani do przeptowadzerua zajęć nt. bezpiecznej nauki

5.

Prowadzona korespondencja
nauczania.

m.

w Internecie (w ramach kształcęnia na odległośc).

z

uczniami stanowi częśćdokumentacji przebiegu

Prowadzenie zajęć
z wykorzystaniem metod i technik ksńńcenia na odległośóto zajęcia,
które mogą byó realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektroniczrrej

1. Zajęcia
np,:

. doĘpnych na

stronach

MEN, w tym na

EdŃacyjnej hĘs://epodreczniki.pV,

r

Zintegrowanej Platforrrrie

stronach: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke,gov.pl/), Okręgowych
Komisji Egzaminacyinych (np.https://www.oke.gda.pll), Kuratoriów OświaĘ
(np. https ://www. kuratorium. gda. p1/)

o
.

materiałów prezentowanych w programach
publicznej i radiofonii (np. vod.tvp.pl),

2.

r

c
.
.
o
.
o
.
.
o
o
.

na stronach internetolyych telewżji

innych materiałów wskazanych przez nauczyciela
edukacyjne);

o

i

(np

wydawnictwa

i

portale

mo$Q byÓ realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela (po wgodnieniu
z dyrektorem szkoły).

Działania w ramach nauczania zdalnego mogą byc prowadzonę w oparciu m,in. o:
materiaĘ edŃacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach
internetowych wybranych insĘrtucji kultury i urzędów;
zintegrowaną platformę edŃacyjną https://epodreczniki.pV;
dziennikelektroniczny;
komunikację poprzezpocńęelektroniczną;
media społecznościowe,komunikatory progTamy do telekonferencji przy zachowaniu
bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
lekcje online,
pro$rafily telewizji publicznej i audycje radiowe;
podręczniki, ćwiczenia, kaĄ pracy, z których uczęńkorzysta w szkole;
kontakt telefoniczny znauczycielem;
wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłozenie ich we wskazanym
miejscu do odbioru przezrodziców;
,,okieŃo" w szkole do odbioru prac uczniów itp.;
inne sposoby wskazane ptzez dyreklora szkoły w porozrrmieniu z nauczycielami

3. O wyborze

sposobu prowadzenia zEęć w ramach nauczańa zdalnego decyduje
nauczyciel, uwzględniając specyfikę narrczanego przedmiofu, bezpieczeństwo

w cyberprzestrzeni araz możIiwościtechniczrre wsrystkich uczestników tego procesu.
4. Jezeli uczniowie nie posiadają dostępu do odpowiedniego sprzętu komputerowego
lub Internetu umozliwiającego płyrurę kształcenie na odległośćw sieci może odbywać
się ono na terenie szkoły zapomocąudostępnionęga ptzęz szkołę sprzęfu,
Platformy edukacyjne, zklórych korzystają nauczyciele w czasie zdalnego nauczańa,
powinny zańęraó treści gwarantujące realizację podstawy programowej.
realizacji tematów na bieżąco zgodnie
6. Nauczyciel jest zobońązany
z obowiąującym tygodniowymrozkładęm zajęc, stosując różnorodne formy pracy.

do

1

Nauczyciele mogą dokonac modyfikacji w rozkładach materiału danego przedmiofu,
tak, aby umozliwił onrealizaeję podstawy programowej.

8.

Plarrując zajęcia lekcyjne nauczyciel musi pamiętać o dostosowaniu zadah

dla ucnriów ze specyficznymi problemami edukacyjnymi.

_l

Ocenianie i klasyfikowanie

v.

l. Nauczyciel, udostępniĄąc uczniam zadańa do pracy zdalnej, informuje, które z nich
naleĘ odesłać, Odesłane prace zostają opatrzone przez nauczyciela informacją
zwrotną dla ucznia w postaci oceny lub komentarza, Oceny wpisuje się do dziennika
elektronicznego.

2.

Wystawiając ocenę śródtaczną/roczną naleĘ brac pod uwagę doĘchczasCIwą pracę
ucznia na danej lekcji, jak równiez specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana.

J.

Ocenę śródroczną/roczną zachawania wystawia wychowawca klasy. Opiera się on
na zasadach ujętych w Statucie SzkĘ, jak równiez na własnych obserwacjach
zachowania ucznia. Nalezy braó takżę pod uwagę specyfikę sytuacji, w jakiej ocena

jest wystawiana.

v.

I}okumentowanie realizacji zajęć
1. Realizacja zajęc prowadzonych zdalnie jest dokumentowana w ę-dzienniku Librus.
i'

Korespondencja z uczniami oraz rodzicami (opiekunami) stanowi częśćdokumentacji
procesu nauczatia. Cała korespondencja powinna
archiwizowana
prT.gL nauczyciela w postaci ptików lub wydruków i właściwiezabezpieczona.

być

Kontrola uczestnictwa ucznia w zajęciach

VI.
1.

2.

Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania czy uczeń lub jego rodzic odczytuje
wiadomościz wysłanymi zadaniami do pracy zdalnej (potwierdzenie obecności
na zajęciach nauki zdalnej ).

Jeśliw ciągu tygodnia uczęh lub rodzic nie odczyta wiadomości,nauczyciel
prowadzący zajęciajest obowiązafiy do poinformowania o tym fakcie wychowawcy
klasy.

J.

Wychowawca podejmuje próbę kontaktu z rodzicami ucntia,
w e-dzienniku Librus w zakładce,§ontakty zrodzicati"

4.

O nieudanej próbie kontaktu z rodzicami wychowawca klasy informuje

co

odnotowuje
pedagoga

szkolnego, w dalszej kolejności dyrektora lub wicedyrelł:tora.

5,

W przypadku, kiedy choroba ucznia uniemozliwia mu naukę, rodzice informują o tym
fakcie wychowawcę klasy, a ten nauczycieli. Po skończonej chorobie uczeń
uczsstniczy w zajęciash i w miarę mozliwościrealizuje zale$y materiał.

