
Załącznik nr 2 do 

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 

w Rydułtowach

nr SP2.021.44.2020 z 05.11.2020 r.

Procedury i zasady nauczania hybrydowego i zdalnego dla uczniów klas 4-8
w Szkole Podstawowej nr 2 w Rydułtowach

1. Uczeń ma prawo do  :
1) poproszenia nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienie niezrozumiałych dla niego

poleceń i partii materiału,
2) zwrócenia się do nauczyciela z prośbą o przesunięcie terminu odpowiedzi lub

sprawdzianu, jeżeli istnieją ku temu ważne przesłanki,
3) konsultacji  z  nauczycielem  w  wyznaczonych  przez  Dyrektora  Szkoły

godzinach po uprzednim zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi,
4) korzystania z pomocy rodziców podczas wykonywania zadań domowych, 
5) zwrócenia się do nauczyciela o pomoc, o dodatkowe wskazówki, jeżeli nie jest

w stanie sam wykonać zadania,
6) szukać u nauczyciela wsparcia, jeżeli czuje się zagubiony, a zaistniała sytuacja

budzi w nim lęk lub przerasta jego możliwości,
7) poczucia  bezpieczeństwa  w  czasie  lekcji  zdalnych,  a  co  za  tym  idzie  do

podmiotowego traktowania go przez nauczyciela i kolegów.
2. Uczeń ma obowiązek  :

1) aktywnie uczestniczyć w zajęciach zdalnych,
2) samodzielnie wykonywać zadania podczas zajęć, a o wszelaką pomoc zwracać

się do nauczyciela prowadzącego,
3) włączać kamerę i mikrofon na prośbę nauczyciela,
4) zgłosić swoją gotowość do pracy, podając swoje imię i nazwisko,
5) przygotować  niezbędne  podręczniki,  zeszyty,  ćwiczenia  oraz  lektury  i  inne

wymagane przez nauczyciela materiały potrzebne do realizacji zajęć,
6) odsyłać  wykonane  zadania  we  wskazanym  przez  nauczyciela  terminie

i w ustalonej z nauczycielem formie,
7) zachowywać  się podczas lekcji zdalnych tak jak podczas zajęć stacjonarnych,

a co za tym idzie nie komentować wypowiedzi innych kolegów, nie spożywać
posiłków,

8) zapewnić sobie przy wsparciu rodziców higieniczne warunki pracy, czyli dbać
o właściwą postawę podczas pisania i czytania oraz uwzględniać wskazówki
nauczyciela dotyczące czasu pracy z komputerem,

9) szanować  innych  uczestników  zajęć,  czyli  uczeń  nie  może  pisać  żadnych
komentarzy, grać czy  prowadzić rozmów na czacie bez zgody nauczyciela.


