
REGULAMIN NAUKI ZDALNEJ OD 26 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ KATOLICKIEJ nr 6 W LUBONIU 

 

 

1. Od 26.10.2020 do odwołania klasy 4-7 przechodzą na system nauki zdalnej z wykorzystaniem narzędzi internetowych. 

 

2. Plan lekcji pozostaje bez zmian. Lekcje trwają ok 30 minut, wydłuża się odpowiednio czas przerw międzylekcyjnych. 

 

3. Każdego dnia zgodnie z planem lekcji nauczyciel  odnotowuje tematy lekcji w dzienniku elektronicznym. 

 

4. W czasie lekcji uczniowie łączą się online (w czasie rzeczywistym) z nauczycielem. Czas połączenia będzie wynosił ok 30 minut. 

 

5. Podstawowym narzędziem do nauki zdalnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Luboniu jest Microsoft Teams wchodzący w skład pakietu Office 365 do którego 

uczniowie mają dostęp poprzez indywidualny szkolny adres email w domenie siewca.edu.pl. 

 

6. Uczeń w czasie zajęć powinien być widoczny (włączona kamera) i na polecenie nauczyciela musi włączyć mikrofon. Jest to konieczne dla 

identyfikacji ucznia i potwierdzenia jego obecności na lekcji. 

 

7. Na każdej lekcji nauczyciel sprawdza i odnotowuje faktyczną obecność. 

 

8. Zakazane jest nagrywanie, fotografowanie, wykonywanie zrzutów ekranu i upublicznianie  

materiałów z lekcji przez uczniów. 

 

9. W zajęciach online nie mogą brać udziału rodzice ucznia ani osoby postronne - z wyłączeniem sytuacji wymagających pomocy w 

obsłudze technicznej danego połączenia. 

 

10. Uczeń punktualnie dołącza do lekcji. 

 

11. Przed lekcją uczeń powinien - w miarę możliwości - znaleźć w domu miejsce, w którym są odpowiednie warunki do nauki (cisza, brak 

rozpraszających bodźców, dobre oświetlenie). 

 

12. Należy wyłączyć komunikatory, aplikacje i strony internetowe, które nie są związane z przebiegiem zajęć.  

 

13. Należy zgłaszać nauczycielowi ewentualne problemy techniczne oraz trudności ze zrozumieniem omawianego materiału. 

 

14. W sytuacji problemów technicznych z połączeniem uczeń lub rodzic powinni jak najszybciej skontaktować się z nauczycielem (e- 

dziennik lub telefon w przypadku udostępnienia numeru przez nauczyciela). 

 

15. Nauczyciel ma prawo oceniać uczniów zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania obowiązującego w Szkole Podstawowej Katolickiej nr 6 w 

Luboniu. 

16. Zasady obowiązujące na lekcjach wf: 

Zajęcia wychowania fizycznego uczniowie odbywają stacjonarnie w domu według planu lekcji. W przypadku lekcji podwójnej aktywność fizyczna 

podejmowana będzie na pierwszej lekcji, natomiast na drugiej podejmowane będą tematy przepisów gier sportowych oraz edukacji zdrowotnej. W 

przypadku lekcji pojedynczej zawsze będziemy ćwiczyć. Uczeń powinien ćwiczyć w stroju sportowym (dozwolony kolorowy t-shirt), na boso lub w 

skarpetkach antypoślizgowych lub w obuwiu sportowym. Przyda się butelka wody mineralnej.  

Prosimy Rodziców o wygospodarowanie bezpiecznego miejsca do ćwiczeń (wymiary minimum 1,5 x 1,5 m) by uczeń nie był narażony na uderzenie się w 

meble lub lampę. Część ćwiczeń będzie wykonywana na podłodze więc prosimy o zaopatrzenie ucznia w karimatę lub koc. Nauczyciele wychowania 

fizycznego będą w ten sposób opracowywać zadania ruchowe by nie były zbyt intensywne oraz by nie zajmowały dużej przestrzeni. Zachęcamy do ćwiczeń 

na zewnątrz (ogródek)  jeśli są do tego możliwości i warunki pogodowe.  

Zalecamy by podczas stacjonarnego wychowania fizycznego w domu znajdowała się osoba dorosła, by w przypadku urazu natychmiast udzielić pomocy. Jeśli 

jednak uczeń zostaje w domu zupełnie sam, prosimy by uczeń zgłosił ten fakt nauczycielowi natychmiast po dołączeniu się do lekcji oraz podał nauczycielowi 

numer telefonu do Rodzica w przypadku pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu podczas ćwiczeń. W sytuacji awaryjnej nauczyciel wykona telefon do 

Rodzica. 

Prosimy zachęcać uczniów do podejmowania codziennej aktywności fizycznej według zainteresowań minimum przez 30 minut. W osobistym notesie zajęć 

uczeń może zapisywać własną aktywność (rodzaj i czas trwania) - jako zadania na dodatkową ocenę dla chętnych. 

 

17. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania rodzice mogą zgłaszać na bieżąco nauczycielom, wychowawcy przez dziennik elektroniczny. 

W sytuacji problemowej zalecany jest kontakt z dyrekcją szkoły. 

 

 

 

 
 


