REGULAMIN NAUCZANIA ONLINE dla klas 0-3
1. Uczeń bierze aktywny udział w zajęciach online. Przestrzega zasad ustalonych w regulaminie lekcji
w trybie zdalnym.
2. Zajęcia odbywać się będą na platformie Google meet.
3. Podczas zajęć online uczeń ma włączoną(sprawną) kamerę oraz wyłączony mikrofon. Uczeń włącza
mikrofon, gdy zostaje poproszony o odpowiedź na zadane pytanie.
4. Nauczyciel zastrzega sobie prawo do wyłączenia mikrofonu ucznia, który przeszkadza w
prowadzeniu lekcji, a trzykrotne upomnienie skutkować będzie uwagą pisemną w dzienniku.
5. Obecność na zajęciach weryfikowana będzie poprzez udział w zajęciach online oraz widoczną
postawę ucznia (włączona kamera).
6. Nieobecność ucznia na zajęciach oraz usprawiedliwienia rodzic zgłasza nauczycielowi poprzez edziennik ( w widomości lub przez sekcję „usprawiedliwienia”).
7. Nieobecni uczniowie otrzymują od nauczyciela wiadomość przez e-dziennik lub innej formie
ustalonej przez nauczyciela, w której określony jest zakres materiału przerabianego w danym dniu na
zajęciach w trybie zdalnym.
8. Zadania domowe oraz zadania dodatkowe „zadania dla chętnych” zapisane będą w sekcji „zadania
domowe” w e-dzienniku lub przesyłane będą przez nauczyciela w innej formie, co ustala
indywidualnie z uczniami
9. Każda praca (plastyczna, zadania domowe) będą miały określony termin oddania. Nauczyciel
zastrzega sobie możliwość wpisania „braku zadania domowego” lub oceny niedostatecznej, gdy nie
otrzyma pracy w wyznaczonym terminie.
10. Na zajęciach obowiązuje całkowity zakaz nagrywania oraz udostępniania lekcji online osobą
postronnym oraz na portalach społecznościowych.
11. Klasa „0” prowadzi zajęcia w formie listów, w których nauczyciel wprowadza uczniów do tematu
lekcji i określa zakres zadań. Nauczyciel „0” może organizować z dziećmi spotkania w formie online na
platformie Google meet, informując o tym rodziców dzieci.
12. Uczeń współpracuje z nauczycielem i wykonuje zadania wskazane przez nauczyciela.
13. Rodzic pomaga dziecku na lekcjach tylko w kwestiach technicznych (podłączenie komputera,
połączenie online)
14. Podczas sprawdzianów/kartkówek/odpowiedzi ustnej/innych form weryfikacji wiedzy uczeń nie
korzysta dostępnych źródeł (np. ściągi). Każda próba nieuczciwości (ściągania) wiązać się będzie z
unieważnieniem sprawdzianu/kartkówki/odpowiedzi ustnej/innych form weryfikacji wiedzy oraz
konsekwencjami wyciągniętymi przez wychowawcę/nauczyciela.
15. Podczas lekcji obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych sprzętów
elektronicznych.

16.Uczeń na zajęciach online wykonuje zadania samodzielne, ewentualne trudności zgłasza
nauczycielowi poprzez podniesienie ręki.
15. Nauczyciel generuje link do lekcji online i przesyła go uczniowi dzień wcześniej.

