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REGULAMIN KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

– ZDALNE NAUCZANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM JANA BRZECHWY W LUBZINIE 

 
 

I Zadania ogólne 
 

1. Zajęcia zdalne organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1389 ze zm.) 

2. Zajęcia zdalne organizowane są na podstawie zaleceń i wytycznych MEN i GIS. 

3. Zajęcia zdalne realizowane są zgodnie z planem lekcji. 

 

4. W celu zróżnicowania form pracy i w razie problemów technicznych nauczyciele część 

tematów mogą realizować w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały 

a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). 

5. Uczniom, którzy z uwagi na niepełnosprawność lub warunki domowe nie mogą 

uczestniczyć w zdalnym nauczaniu szkoła zapewni kształcenie stacjonarne lub zdalne na 

terenie szkoły z wykorzystaniem sprzętu szkolnego. 

6. Każdy uczeń jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach. Frekwencja odnotowywana 

jest w dzienniku elektronicznym. Wszystkie obecności są odznaczane „nz”- nauczanie 

zdalne, a każda nieobecność ucznia odznaczana jest „- „ . 

7. Podczas zajęć stacjonarnych jak i zdalnych podstawowym łącznikiem i przekaźnikiem 

informacji pomiędzy szkołą a rodzicami jest dziennik elektroniczny. 

 

I. Organizacja zajęć 

1. Lekcje w okresie kształcenia na odległość odbywać się będą zgodnie z planem lekcji 

przyjętym podczas kształcenia stacjonarnego. 

2. W klasach 1-3 lekcje online będą prowadzone głównie za pomocą komunikatora Skype 

lub z wykorzystaniem platformy Google – Classroom. 

3. W klasach 4-8 lekcję online będą prowadzone z wykorzystaniem platformy Google – 

Classroom- Meet . 
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4. Dopuszcza się wykorzystywanie innych platform/stron/ edukacyjnych, takich jak np.: e-

podręczniki, Kahoot!, Quizizz, Eduelo i innych. 

5. Lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 min. 

6. Każdy uczeń posiada indywidualny login i hasło. Każde zajęcia posiadają indywidualny 

kod lub link  dzięki któremu uczniowie mogą dołączyć do  zajęć. 

7. Wszystkie zajęcia rozpoczyna i kończy nauczyciel. 

8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do zasad bezpieczeństwa w sieci. 

9. Szkoły może na terenie szkoły organizować konsultacje dla uczniów klas VIII szkoły 

podstawowej. Mogą to być konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem 

prowadzącym    zajęcia    edukacyjne    z    przedmiotów,    z     których     uczeń 

przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty. 

Organizowane konsultację na terenie szkoły odbywają się wówczas zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa podczas pandemii. 

10. Szkoła w razie potrzeby zapewnia opiekę w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

w świetlicy szkolnej uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę 

z pandemią COVID-19. 

 

II. Zadania uczniów 

1. Uczniowie zobowiązani są regularnie uczestniczyć w zajęciach zdalnych. 
 

2. Uczniowie zobowiązani sią do nieprzekazywanie kodów/linków osobom trzecim nie 

związanym z zajęciami. 

3. Uczniowie zobowiązani są uczestniczyć w zajęciach w sposób aktywny, zgodny 

z poleceniami nauczyciela. 

4. Uczniowie zobowiązani są wykonywać zadane prace samodzielnie (o ile polecenie 

nauczyciela nie stanowi inaczej) i nie udostępniać ich innym osobom. 

5. Uczniowie zobowiązani są wykonywać zadane prace systematycznie, w terminach 

podanych przez nauczyciela. 

6. Uczniowie zobowiązani są zachowywać zasady bezpieczeństwa w sieci, nie utrudniać 

innym uczniom uczestnictwa w zajęciach. 
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III. Zadania wychowawcy 

1. Organizację zajęć zdalnych koordynuje wychowawca klasy. 

 

2. Wychowawca w szczególności: 

 

a) we współpracy z pedagogiem gromadzi informacje na temat wyposażenia uczniów 

w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu. 

b) zbiera informacje na temat ewentualnych trudności i problemów technicznych 

występujących u uczniów podczas zdalnego nauczania i informacje te przekazuje 

dyrektorowi , 

c) monitoruje udział uczniów na zdalnym nauczaniu, 

 

d) informuje dyrektora o zaistniałych problemach i trudnościach, 

 

e) w razie braku reakcji rodzica na informacje i wiadomości na e-dzienniku kontaktuje 

się telefonicznie, 

f) reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które 

zgłaszają uczniowie lub rodzice. 

 
IV. Zadania nauczycieli 

1. Nauczyciel realizuje zdalne nauczanie zgodnie z przyjętym planem lekcji. 

 

2. Nauczyciel realizuje zdalne nauczanie ze szkoły lub z domu, po uzgodnieniu z dyrektorem. 

 

3. Nauczyciel będący na kwarantannie lub izolacji domowej zdalne nauczanie realizuje 

z domu. 

4. Podczas zajęć realizowanych zdalnie sprawdzana jest obecność. 

5. Zrealizowane treści podstawy programowej nauczyciele dokumentują w dzienniku 

elektronicznym odpowiednim wpisem. 

6. Nauczyciel ma prawo do weryfikacji samodzielności wykonania zadań podczas nauki 

zdalnej po powrocie do kształcenia stacjonarnego. 

7. Konsultacje uczniów i rodziców z nauczycielami odbywają się drogą elektroniczną, 

poprzez dziennik elektroniczny lub z wykorzystaniem wymienionych wyżej platform. 

8. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd 

treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania 
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na odległość. Nauczyciele mają prawo do dostosowania wybranego programu nauczania 

(treści) do warunków pracy zdalnej. O ewentualnych dostosowaniach informują pisemnie 

dyrektora szkoły. 

9. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach 

bezpiecznego korzystania z sieci. 

10. W przypadku pracy asynchronicznej, wszelkie niezbędne materiały należy przesłać 

uczniom bezpośrednio przed zajęciami lub w trakcie zajęć. 

 
V. Ocenianie 

1. Ocenianie odbywa się zgodnie z zapisami Statutu szkoły. 

Przy ocenianiu uczniów w czasie nauczania zdalnego obowiązuje skala ocen stosowana 

dotychczas. Ocenianiu podlegają następujące aktywności uczniów: odpowiedzi ustne, 

prace pisemne, testy, sprawdziany on-line, aktywność na zajęciach, terminowość 

odsyłania prac, postawa ucznia wobec przedmiotu . Przesyłanie prac pisemnych odbywa 

się w sposób zaproponowany przez nauczyciela(e-dziennik, e-mail, komunikatory 

społeczne) i przekazany do wiadomości rodzicom. Nauczyciel ma 14 dni na sprawdzenie 

pracy i poinformowanie uczniów o ocenach, analizie pracy oraz terminach i sposobach 

poprawy 

2. Zachowanie uczniów podczas nauki zdalnej jest brane pod uwagę przy wystawianiu 

semestralnej i rocznej oceny z zachowania. 

 
VI. Kształcenie specjalne, pomoc psychologiczno- 

pedagogiczna, 

Zajęcia pozalekcyjne 

 
Zajęcia specjalistyczne, zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia pozalekcyjne 

odbywają się zgodnie z planem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a jeżeli 

ich organizacja w taki sposób jest niemożliwa – stacjonarnie. W sytuacji jeśli z uwagi na 

niepełnosprawność lub warunki domowe uczeń nie może uczyć się zdalnie w domu szkoła 

zapewnia nauczanie stacjonarne lub zdalne ze szkoły na wniosek rodzica. 
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VII. Zadania rodziców 

1. Rodzice zobowiązani są zapewnić dziecku warunki do pracy zdalnej. 

 

2. Rodzice zobowiązani są usprawiedliwiać na bieżąco nieobecność dziecka na zajęciach 

zdalnych w sposób ustalony z wychowawcą. 

3. Rodzice zobowiązani są na bieżąco śledzić wiadomości w dzienniku elektronicznym 

i stosować się do regulaminów i zarządzeń w zakresie ich dotyczącym. 

4. Rodzic jest zobowiązany poinformować szkołę o ewentualnych problemach technicznych 

uniemożliwiających dziecku udział w zdalnym nauczaniu. 

5. W przypadku konieczności kontaktu z nauczycielem rodzice korzystają z dziennika 

elektronicznego. 

6. Rodzic zobowiązany jest do odbierania telefonów od wychowawcy i nauczycieli. 

 

 

 

VIII. Przepisy końcowe 

1. Nieujęte z regulaminie zadania szkoły realizowane są   wg dotychczasowych   zasad 

z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych. 

2. Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie w wiadomościach na e-dzienniku. 
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Lubzina , …………………………………….                     Załącznik nr 1  do Regulaminu kształcenia na odległość 

– zdalne nauczanie. 
 

Oświadczenie 

rodziców dziecka zgłoszonego do szkoły 
(dla klas I - VIII – zajęcia dydaktyczne,  

dla klas I-III – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze). 
 

 

1. Oświadczam, że moje dziecko………………………………………… 
(imię i nazwisko ucznia / klasa) 

nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny 

i otoczenia dziecka nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby. 

2. Oświadczam, ze stan zdrowia dziecka jest dobry. Dziecko nie przejawia żadnych oznak 

chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszność) 

3. Oświadczam, że jestem w pełni świadomy/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie 

dziecka do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lubzinie w aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej. 

4. *   Oświadczam,   że    rodzice   dziecka   pracują (samotnie   wychowuję   dziecko  

i pracuję) w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne 

w związku ze zwalczaniem COVID-19.(dotyczy zajęć opiekuńczo-wychowawczych) 

5. *   Oświadczam, że z uwagi na niepełnosprawność lub warunki domowe dziecko nie może 

uczestniczyć w zajęciach zdalnych z domu. (dotyczy  zajęć dydaktycznych) 

6. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przy wejściu do szkoły oraz jeśli zaistnieje 

taka konieczność (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych). 

7. Zobowiązuję   się    do    przestrzegania    obowiązujących    w    placówce    procedur    związanych 

z    reżimem    sanitarnym     oraz     natychmiastowego     odebrania     dziecka     z     placówki 

w    przypadku    wystąpienia     jakichkolwiek     oznak     chorobowych     w     czasie     pobytu 

w placówce. 

8. Zobowiązuję    się    do     poinformowania     dyrektora     szkoły     o     wszelkich     zmianach 

w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 

Czas pobytu dziecka w szkole: 

ilość godzin: .........………… 

 

 
od godz.: ……….… do godz.: ….…………. 

 
……………………………………………………………………………………………… 

     ( numery telefonów kontaktowych matki i ojca/opiekunów prawnych) 

              ………………………………………………………… 

                    (podpisy rodziców / opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 

 

 

*właściwe podkreślić 
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