REGULAMIN NAUKI ZDALNEJ
1. Nauka zdalna w ZRSCKU w Czernichowie odbywa się za pomocą platformy Microsoft Teams.
2. Uczeń powinien posiadać komputer/tablet/smartfon lub inny sprzęt ze stałym dostępem do Internetu oraz
zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Teams (MSTeams).
3. Każdy Uczeń ZSRCKU otrzymał swój login i hasło, za pomocą których zaloguje się do MSTeams.
4. Uczeń powinien posiadać sprawnie działający mikrofon, za pomocą którego komunikuje się z Nauczycielem
prowadzącym zajęcia podczas nauki zdalnej.
5. W miarę możliwości Uczeń powinien posiadać kamerę internetową i uruchamiać ją, gdy jest o to proszony
przez Nauczyciela prowadzącego zajęcia.
6. Każdy Uczeń loguje się na lekcję ze swojego konta. Nie dopuszcza się logowania kilku uczniów z jednego
sprzętu.
7. Lekcje rozpoczyna Nauczyciel o wyznaczonej godzinie.
8. Nauczyciel na początku każdej lekcji sprawdza obecność domagając się jej potwierdzenia od poszczególnych
Uczniów. Uczeń ma obowiązek ustnie, za pośrednictwem mikrofonu, zgłosić swoją obecność.
9. Obecność na lekcji może być sprawdzana kilkukrotnie.
10. W przypadku ponownego sprawdzania obecności nie zgłoszenie się Ucznia skutkuje wpisaniem nieobecności
na tej godzinie lekcyjnej.
11. Uczeń spóźniony na lekcję ma zgłosić ten fakt Nauczycielowi w postaci komunikatu głosowego.
12. Obecność na lekcji zdalnej jest zaznaczana w dzienniku elektronicznym za pomocą kropki „∙”, nieobecność za
pomocą minusa „-”, spóźnienie to „s”.
13. Lekcję kończy Nauczyciel.
14. Spotkanie on line może zostać skrócone i Nauczyciel może wyznaczyć zadania do wykonania podczas trwania
tej lekcji.
15. W przypadku pracy zdalnej bez połączenia on line Uczeń ma obowiązek zapoznać się z materiałem
przesłanym przez nauczyciela, wykonać zadane zadania. Swoją obecność Uczeń potwierdza w czasie do
15min od rozpoczęcia lekcji w formie wyznaczonej przez Nauczyciela- tylko pod tym warunkiem otrzymuje
obecność na lekcji.
16. Uczeń nieobecny na lekcji zdalnej ma obowiązek zapoznać się z tematem lekcji, zagadnieniami na niej
poruszanymi i/lub materiałami z lekcji.
17. Nieobecność na lekcjach podczas nauki zdalnej usprawiedliwiają Rodzice (w przypadku Ucznia
niepełnoletniego) lub pełnoletni Uczeń w trybie określonym w Statucie ZSRCKU.
18. Powierzone przez Nauczyciela zadania Uczeń wykonuje samodzielnie i odsyła, jeśli tak zadecyduje
Nauczyciel, w wyznaczone miejsce (np. do Zadań czy Plików w MSTeams) przed upływem wyznaczonego
terminu.
Uwaga! Jeśli termin jest wyznaczony na 01.09.2021r. godz. 10:00, to znaczy, że 01.09.2021r. o godzinie
10:00:01, czyli sekundę po czasie, program już nie przyjmuje odpowiedzi. W przypadku przesyłania „dużych”
plików, np. zdjęć i/lub słabego łącza internetowego należy to wziąć pod uwagę.
19. Uczeń wywołany do odpowiedzi na obowiązek odezwać się, nawet jeśli nie potrafi na zadane pytanie
odpowiedzieć. Brak komunikatu może być potraktowana jako nieobecność na lekcji.
20. Do testów i sprawdzianów, a także ich popraw, przeprowadzanych przez Nauczyciela, Uczeń przystępuje w
wyznaczonych terminach.
21. Problemy ze sprzętem, połączeniem, zasięgiem itp. będą zgłaszane i rozpatrywane indywidualnie.
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