Aneks nr 1
Nowe Miasto nad Pilicą 15.03.2021 r.
REGULAMIN KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

I
1. Przekazywanie informacji w przypadku, gdy rodzic\dziecko posiada adres email.

J. polski

Historia

Rodzic

Uczeń

Matematyka

Fizyka
Nauczyciele, za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej, przesyłają na
podany przez rodzica adres e-mail materiały edukacyjne.
Uwaga:
- Nauczyciel ma obowiązek przesłać materiały do godziny 8.30 w dniu, w którym do
tej pory odbywała się realizacja zajęć z przykładowego przedmiotu.
- Rodzic (uczeń) powinien potwierdzić, że otrzymał materiał i jest on dla niego
widoczny.
2. Przekazywanie informacji w przypadku, gdy rodzic\dziecko nie posiada adresu
e-mail.

J. polski
Matematyka
Historia

Wychowawca klasy

Rodzic\Uczeń

Wicedyrektor

Nauczyciele, za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej, przesyłają materiały
edukacyjne na adres e-mail wychowawcy lub dostarczają je w formie wydruku,
wychowawca

(po

otrzymaniu

materiałów

od

poszczególnych

nauczycieli)

przygotowuje pakiety do przekazania rodzicowi/uczniowi lub innej wskazanej przez
rodzica osobie.
Uwaga:
- Nauczyciel ma obowiązek przesłać materiały raz w tygodniu do godziny 10.00
w każdy poniedziałek na adres wychowawcy, materiały muszą uwzględniać
realizowany materiał w ciągu całego tygodnia zgodnie z ustalonym planem zajęć.
W przypadku wydruków kart pracy nauczyciel ma obowiązek przygotować
i dostarczyć wychowawcy materiały raz w tygodniu do godziny 10.00 w każdy wtorek.
- Nauczyciel przekazuje rodzicowi (uczniowi) lub innej wskazanej przez rodzica
osobie otrzymany materiał zgodnie z ustalonymi zasadami.
II
1. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu
nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na
odległość.
2. Przy opracowywaniu materiałów edukacyjnych dla poszczególnych uczniów
należy pamiętać, iż bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne
są priorytetem.
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3. Nauczyciel ma obowiązek pozostawać w kontakcie telefonicznym, poprzez
adres e-mail z rodzicem\uczniem zgodnie z obowiązującym planem pracy
placówki.
4. Nauczyciel przygotowując materiał dla poszczególnych klas, powinien
uwzględniać m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu,
zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia (informacji
udziela nauczycielowi wychowawca klasy).
5. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem
materiałów

udostępnionych

przez

nauczyciela,

w

szczególności

tych

rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza
platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji
Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów
Telewizji Publicznej i Polskiego Radia (o ile takowe będą emitowane).
6. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel
ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także
możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
7. Nauczyciel ma możliwość korzystania z bezpłatnej platformy z materiałami
edukacyjnymi. Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na
którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Wszystkie treści
dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani
dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest
moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników, czyli
wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie. Dyrektor
szkoły lub placówki, który zdecyduje się na korzystanie z platformy może
utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli (na wniosek nauczyciela lub
ucznia).
8. Wychowawcy,

nauczyciele,

specjaliści

(logopeda,

rehabilitant

itp.)

zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb
i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów
edukacyjno-terapeutycznych.
9. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim,
nauczyciele zostaną zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych
materiałach

i

możliwych

formach

ich

realizacji

w

celu

wsparcia
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dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie
w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.
10. W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
o sposobie świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły decyduje
dyrektor.
Anna Piwnik

4

