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REGULAMIN ZAJĘĆ ONLINE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADEGO FIEDLERA W CHOMĘCICACH (po zmianach)
1. W przypadku kształcenia zdalnego każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera
w Chomęcicach ma możliwość uczestniczenia w lekcjach online. Wykorzystujemy do tego aplikację
Google Meet.
2. Nauczyciel dostosowuje tematykę zajęć, materiały dydaktyczne i zadania do podstawy programowej
z danego przedmiotu oraz indywidualnych potrzeb uczniów. Lekcja online jest oparta o przewodnik
po temacie, który zamieszczany jest przed lekcją na platformie Classroom.
3. Lekcja online trwa do 45 minut i rozpoczyna się zgodnie z planem lekcji. Nauczyciel decyduje
o formie zajęć: 30 minut lekcji online + 15 minut konsultacji lub 45 minut lekcji online.
4. Nauczyciel może dostosować czas prowadzenia lekcji do potrzeb i możliwości dzieci oraz rodziców.
Informację o zmianie godziny zajęć podaje w terminarzu. Nauczyciel decyduje o częstotliwości
spotkań online biorąc pod uwagę możliwości uczniów.
5. Lekcja online odbywa się przy wykorzystaniu narzędzia Google Meet do przeprowadzania rozmów
wideo. Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Obowiązkiem ucznia jest również włączenie kamery
na zajęciach online. W przypadku, gdy uczeń nie może wziąć udziału w lekcji online z powodów
technicznych, rodzic informuje o tym wychowawcę poprzez dziennik elektroniczny, a uczeń wówczas
pracuje samodzielnie w oparciu o materiał zamieszczony w Classroomie. Jeżeli podczas lekcji wystąpi
problem ze sprzętem lub połączeniem internetowym, uczeń powinien kontynuować pracę
w aplikacji.
6. Zawsze przed lekcję nauczyciel udostępnia materiały oraz umieszcza link z zaproszeniem do zajęć
online w Classroom.
7. Podczas zajęć online należy zachować się zgodnie z zasadami pracy na lekcji oraz zadami kultury
osobistej:
1) Uczniowie mają włączone kamery podczas lekcji. Kamera jest skierowana na twarz ucznia.
Wychowawca klas 4-8 może przyznać 3 punkty dodatnie z zachowania raz w tygodniu po
otrzymaniu informacji, że uczeń/uczennica uczestniczyli w lekcji online mając włączoną
kamerę. Wychowawca klas 1-3 może udzielić pochwały za pracę na lekcji online przy
włączonej kamerze.
2) Uczniowie na zajęciach specjalistycznych mają włączone kamery oraz mikrofony.
3) Przebiegiem zajęć kieruje nauczyciel. Uczniowie mają wyciszone mikrofony. Nauczyciel
może udzielać głosu lub wyciszać uczestników spotkania.
4) Obecność na lekcji online będzie sprawdzana za pomocą nakładki na Meet. Jeżeli ucznia nie
będzie na lekcji dłużej niż 15 min., będzie miał wpisaną nieobecność. Brak włączonej kamery
oraz brak odpowiedzi na pytania nauczyciela może skutkować otrzymaniem oceny
niedostatecznej.
5) Zapisanie w strumieniu słowa „obecny/a” podczas lekcji na Classroom nie przesądza
o obecności ucznia. Podstawą wpisania obecności na zajęciach jest praca ucznia w czasie
lekcji (wykonanie zadania, karty pracy, ćwiczenia).
6) Uczniowie mogą zadawać pytania na czacie. W odpowiednim momencie nauczyciel udzieli
im głosu.
7) Uczniowie nie obrażają słownie lub poprzez wpisy obrażające innych uczestników lekcji.
8. Podczas zajęć online obowiązuje bezwzględny zakaz rejestrowania czy fotografowania spotkania,
wizerunków uczestników oraz przedstawionych w czasie spotkania materiałów.
9. Zachowanie ucznia podczas lekcji online może być oceniane. Nauczyciel ma prawo przyznać mu
punkty dodatnie lub ujemne – zgodnie z zasadami oceniania zachowania.
Obowiązuje do 15.04.2021r.
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