Zasady realizacji edukacji zdalnej w Szkole Podstawowej nr 24
im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie

1. Realizacja podstawy programowej podczas edukacji zdalnej prowadzona jest za pomocą:
platformy Microsoft Office 365, dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły,
platform edukacyjnych oraz innych narzędzi polecanych przez MEN i CKE.
2. Zajęcia odbywają się według aktualnie obowiązującego planu lekcji (minimum 50%
jednostek lekcyjnych z danego przedmiotu prowadzonych jest w formie online, zgodnie z
opracowanym harmonogramem lekcji dla każdego oddziału), który uwzględnia zasady
higieny pracy umysłowej.
3. Informacje na temat nauczania i dostępu do platform przekazują uczniom nauczyciele
i wychowawca klasy, który koordynuje nauczanie zdalne w swojej klasie. Wszelkie problemy
związane z realizacją nauczania zdalnego uczniowie i ich rodzice zgłaszają wychowawcy
klasy.
4. Nauczyciel odnotowuje temat lekcji w dzienniku elektronicznym (lekcja prowadzona
online zostaje oznaczona skrótem O365). Nauczyciel ma obowiązek zamieszczania w
zakładce Zadania domowe głównych założeń każdej lekcji wraz z dokładnym określeniem
treści zadawanej pracy domowej oraz sposobem i terminem jej wykonania.
5. Każdy uczeń ma obowiązek codziennie zapoznać się z treścią informacji zamieszczanych
w dzienniku elektronicznym w zakładce Zadania domowe.
6. Frekwencja odnotowywana jest na bieżąco - na podstawie obecności ucznia na lekcji
online, potwierdzenia odebrania informacji przesłanych poprzez dziennik elektroniczny.
Frekwencja może być wprowadzana po zakończeniu tygodnia zajęć na podstawie kontaktów
nauczycieli i wychowawcy z rodzicami i uczniami poprzez dziennik elektroniczny lub inne
komunikatory.
7. Uczniowie są oceniani zgodnie z zasadami oceniania zawartymi w Statucie Szkoły.
8. Czas trwania lekcji prowadzonej online wynosi 30 minut. W przypadkach uzasadnionych
względami merytorycznymi lub organizacyjnymi nauczyciel ma prawo wydłużyć lekcję
online do 45 minut.
9. Nauczyciel ma prawo zorganizować dodatkowe lekcje online celem efektywnej realizacji
podstawy programowej swego przedmiotu. O zorganizowaniu takich zajęć należy
powiadomić wychowawcę klasy, aby nie doszło do kumulacji lekcji w jednym dniu lub
nałożenia się na siebie zajęć.
10. Wychowawcy i uczniowie podczas lekcji online pracują w oparciu o ustalone zasady
internetowego savoir vivre`u, z zachowaniem reguł bezpiecznego korzystania z sieci.
11. Konsultacje i zebrania z rodzicami odbywają się wyłącznie w formie zdalnej.

