Zasady obowiązujące podczas prowadzenia lekcji online
w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach:
W związku z obecną sytuacją i wprowadzeniem zdalnego nauczania nauczyciele w Szkole
Podstawowej nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach prowadzą pracę za pomocą
Dysku Google, aplikacji GSuite, zoom oraz dziennika Librus.Synergia, która jest
podstawowym komunikatorem z nauczycielami.
Służą one do prowadzenia zajęć on-line, zamieszczania materiałów przez nauczycieli,
przesyłania przez nauczycieli zadań i ćwiczeń dla uczniów, wymiany poglądów związanych
z omawianymi tematami lekcji.
Powinności uczniów i nauczycieli:
1. Sposób i zasady prowadzenia zajęć określa nauczyciel, a uczniowie mają
obowiązek podporządkowania się im.
2. Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Dotyczy to
również zajęć prowadzonych w ramach zastępstw doraźnych.
3. Podczas zdalnego nauczania obowiązują takie same zasady jak podczas lekcji
stacjonarnych.
4. Zajęcia rozpoczyna i kończy nauczyciel, a uczniowie opuszczają lekcję na
wyraźny sygnał nauczyciela.
5. W lekcji biorą udział tylko i wyłącznie uczniowie.
6. Pomoc osób trzecich ogranicza się do pomocy technicznej, a zajęcia nie mogą
być nagrywane bez zgody wszystkich osób w nich uczestniczących.
7. Nauczyciel rozpoczyna lekcję od sprawdzenia obecności. Uczeń, który nie
dołączył do zajęć, będzie miał wpisaną nieobecność.
8. Uczeń jest wyposażony w kamerę i mikrofon i włącza je na prośbę
nauczyciela.
9. Strony biorące udział w lekcji zachowują i przestrzegają zasad kultury języka,
wypowiedzi, nie używa się wulgaryzmów zaś szanuje wypowiedzi innych.
10. Podczas lekcji zadaje się konkretne pytania i udziela konkretnych odpowiedzi.
11. Uczniowie są przygotowani do zajęć zarówno merytorycznie jak i technicznie.
12. Zachowanie uczniów podczas zdalnego nauczania będzie brane pod uwagę
przy ustalaniu oceny zachowania.
Podczas nauczania zdalnego zabrania się:
1. wklejania linków przez uczniów,
2. zakłócania toku lekcji w tym rozmów nie związanych z tematyką zajęć,
3. zamieszczania materiałów, zdjęć nie związanych z tematyką zajęć,
4. udostępniania platformy osobom trzecim,
5. uczestnictwa osób trzecich podczas lekcji,
6. nagrywania lekcji bez zgody wszystkich uczestników zajęć.

W przypadku łamania powyższych zasad :

1. nauczyciel może wpisać uwagę uczniowi do e-dziennika za zakłócanie zajęć,
utrudnianie w prowadzeniu zajęć;
2. administrator strony może zablokować dostęp do aplikacji dla uczniów do czasu
rozpoczęcia zajęć;
3. wobec osób, które będą łamały powyższe zasady, będą wyciągane konsekwencje
zarówno w szkole jak i prawne.

Powinnością rodziców jest:
1. zorganizowanie stanowiska pracy do zdalnego uczenia się (w miarę możliwości
lokalowych);
2. zachęcanie dziecka do samodzielnej pracy; kształtowania jego postaw
odpowiedzialności;
3. regularnego korzystania z dziennika;
4. informowania wychowawcy/nauczyciela o ewentualnych nieobecnościach i
niedyspozycjach dziecka uniemożliwiających udział w zdalnym nauczaniu.

