Zasady zdalnego nauczania w oddziałach I- VIII
obowiązujące w szkole w Lewniowej od dnia 26.10.2020r.
ORGANIZACJA PRACY
1. Nauczyciele odpowiadają za merytoryczne przygotowanie zajęć.
2. Uczeń i jego rodzice odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku
uczestnictwa w kształceniu na odległość.
3. Uczniowie rozpoczynają pracę zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
4. Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub technicznych nie może danego dnia
uczestniczyć w zajęciach kształcenia na odległość, rodzice winni poinformować o tym
wychowawcę klasy lub nauczyciela przedmiotu.
5. Kontakt z nauczycielem odbywa się w dniu prowadzonych zajęć w godz. 9,00- 15,00
poprzez dziennik LIBRUS. W klasach I-III należy czas ustalić z nauczycielem.
6. Uczniowie są
zobowiązani potwierdzić swoją obecność na lekcji poprzez
odebranie/odczytanie i wykonanie zadania, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
7. Zadania dla ucznia będzie przekazywał nauczyciel poprzez dziennik elektroniczny na dzień
przed planowanymi zajęciami i nie później niż do godz. 8,30 w dniu zajęć. Zadania są
widoczne w zakładkach: Wiadomości oraz Zadania domowe.
8. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić
nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie.
9. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien
zgłosić to nauczycielowi, aby uzyskać jego pomoc.
10. Zadania określone przez nauczycieli
posiadają
Po wyznaczonym terminie będzie to niemożliwe.

termin wykonania (odesłania).

11. Niektóre lekcje będą prowadzone metodą TELE-VIDEO. Nauczyciel winien to zaznaczyć
wcześniej w terminarzu.
12. Użycie tradycyjnych podręczników, zeszytów ćwiczeń zależy od formy lekcji przyjętej przez
nauczyciela. Precyzyjne zalecenia dotyczące wykorzystania materiałów drukowanych będą
przekazywali nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
OCENIANIE POSTĘÓW UCZNIÓW
1. Podstawowe formy monitorowania pracy ucznia przewidują potwierdzanie wykonania
zadanej pracy poprzez odesłanie nauczycielowi odpowiedzi do zadań, zdjęcia tych
odpowiedzi lub innego pliku zawierającego rozwiązane zadania lub wykonane inne formy
pracy (np. prace plastyczne).
2. Nauczyciele oceniają uczniów przede wszystkim za poprawność wykonania zadania,
terminowość, a także zaangażowanie, aktywność, sumienność i samodzielność pracy.
3. Możliwe jest przeprowadzanie quizów, czy testów on-line oraz przeprowadzenie
indywidualnej rozmowy audio lub audiowizualnej z uczniem będącej formą ustnej
odpowiedzi za pomocą komunikatorów elektronicznych w czasie rzeczywistym.
4. Ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia
w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkoły.
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5. W okresie nauki zdalnej, systematyczność, obowiązkowość pracy ucznia i aktywności
w realizacji zleconych form nauki będzie miała główny wpływ na ocenę z zachowania.
6. Wszystkie oceny uwzględniające wywiązywanie się uczniów z powierzonych zadań oraz
uwagi dotyczące funkcjonowania uczniów w okresie zdalnego nauczania będą
odnotowywane w e-dzienniku.
STANOWISKO PRACY, URZĄDZENIA I OPROGRAMOWANIE
1. Uczeń powinien mieć dostęp do komputera z dostępem do Internetu.
Zalecany (ale niewymagany) jest dostęp do drukarki, czy też posiadanie mikrofonu lub
kamerki.
W przypadku braku komputera i dostępu do Internetu należy poinformować
/zawiadomić wychowawcę klasy.
2.

W celu zapewnienia komfortu i wygody pracy ucznia, należy zadbać w domu o dobre
stanowisko pracy. Zaleca się zapewnienie biurka oraz dobrego oświetlenia.

HIGIENA PRACY UCZNIA
1. Uczniowie winni unikać pracy przy komputerze i urządzeniach mobilnych w godzinach
wieczornych. Jeśli jednak uczeń decyduje się za zgodą rodziców na pracę po zmroku
zalecamy ustawienie w systemie operacyjnym filtra światła niebieskiego, aby uniknąć
problemów ze zmęczeniem i bezsennością.
2. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet
krótkie są obowiązkowe!
3. Aby wzrok mógł odpocząć zaleca się patrzenie przez okno lub kilka chwil aktywnego
wypoczynku. Warto też wykonać odpowiednie ćwiczenia fizyczne, przeznaczone dla osób
pracujących ze sprzętem komputerowym.
4. Stanowczo odradza się w czasie przerw korzystania z urządzeń elektronicznych (przerwa
nie może polegać na wykorzystaniu gier lub lekturze stron internetowych).
5. Dbać o wentylację pomieszczenia.
6. Wykorzystanie przez dzieci urządzeń ekranowych w edukacji powinno wiązać się
z ograniczeniem oglądania telewizji, korzystania z telefonów, tabletów i komputerów poza
czasem przeznaczonym na naukę.
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
1. Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez
szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania
MEN dotyczącego kształcenia zdalnego.
2. Urządzenia przeznaczone w domu ucznia do realizacji zdalnej edukacji mogą zawierać
połączenia prowadzące do szkodliwych stron, należy zachować szczególną czujność, która
wynika z obowiązków opiekuńczych rodziców lub opiekunów prawnych. Rekomenduje się
zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej.
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3. Istnieje kilka grup ryzyka, do których należy: cyberprzestępczość, cyberbullying, wyłudzanie
danych, zagrożenia związane ze szkodliwym oprogramowaniem oraz szkodliwymi
treściami. Ochrona uczniów przed tymi i innymi zagrożeniami jest obowiązkiem
rodziców/opiekunów prawnych.
4. Trzeba zwracać uwagę na wszystkie programy, aplikacje czy strony internetowe używane
podczas nauczania zdalnego. Nauczyciel korzystając z tego typu rozwiązań i wskazując je
uczniom podczas nauczania zdalnego kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci.
5. Nie należy korzystać ze stron wskazywanych przez przeglądarkę lub programy
antywirusowe zainstalowane na komputerze jako podejrzane, nie należy także klikać na
reklamy internetowe, jakie mogą pojawić się w czasie korzystania ze szkolenia zdalnego,
na linki do serwisów niewskazywanych bezpośrednio przez nauczyciela, nie pobierać
załączników niewskazanych przez nauczyciela.
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