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Regulamin organizacji nauki zdalnej 

w Szkole Podstawowej nr 303 im. Fryderyka Chopina 

 
Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U . poz. 1960). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). 

§ 1 
OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI NAUKI ZDALNEJ  

1. Nauka zdalna jest kontynuacją nauki stacjonarnej i traktowana jest jako realizacja obowiązku 

szkolnego. 

2. Dyrektor szkoły, za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, informuje rodziców  

i uczniów o przejściu na naukę zdalną, powołując się na odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. 

3. Nauka w ramach nauczania na odległość odbywa się za pośrednictwem platformy edukacyjnej 

Microsoft Teams. W szczególnych przypadkach kanałem przepływu informacji może być dziennik 

elektroniczny. 

4. Wskazana platforma edukacyjna jest obligatoryjna dla wszystkich prowadzących zajęcia oraz dla 

uczniów. 

5. Zajęcia zdalne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap 

edukacyjny oraz warunki techniczne uczestników. 

6. Nauczyciele realizują podstawę programową według planów nauczania, z możliwością ich 

modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość. Szkolny zestaw 

programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony o e-podręczniki, e-ćwiczenia  

i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość. 

7. Realizacja zajęć odbywa się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć stacjonarnych, 

dostosowanym do bieżących możliwości organizacyjnych szkoły, możliwości psychofizycznych 

uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, a także zasadą 

przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. 

8. Spotkania on-line rozpoczynają i kończą prowadzący nauczyciele. 
9. Uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w zajęciach zdalnych, zobowiązani są do zapoznania 
się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia braków - tak jak w przypadku 
nieobecności na lekcjach stacjonarnych. 
10. Realizację zajęć dodatkowych korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych 

itd. ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą danej klasy. 

11. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych uwzględnia się dostosowania wynikające 

z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

12. Podczas pracy na odległość, każdy nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z zadawanych prac  

i sprawdzać jego wiedzę w postaci odpowiedzi ustnych, kartkówek, sprawdzianów, testów czy 

internetowych quizów. 
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13. Przy ocenianiu uczniów należy stosować Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania ujęte w Statucie 

Szkoły, z dostosowaniem treści do zdalnego nauczania. 

14. Dokumentacja przebiegu nauczania zdalnego, monitorowanie frekwencji i ocenianie uczniów 

oraz bieżący kontakt z rodzicami/prawnymi opiekunami prowadzone są poprzez dziennik 

elektroniczny „Librus”. 

15. Podczas nauki zdalnej zebrania z rodzicami odbywają się przy pomocy narzędzi, o których mowa 

w punkcie I.3 niniejszego regulaminu. 

16. Rodzice/prawni opiekunowie, w miarę możliwości wspierają, ale nie wyręczają dzieci  

w wykonywaniu zadanych prac. 

17. Podczas zdalnej lekcji on-line uczniowie zobowiązani są do: kultury wypowiedzi i zachowania, 

używania ikony „dłoni” kiedy chcą zabrać głos, wyciszenia mikrofonu, aby nie zakłócać lekcji, 

używania czatu tylko na potrzeby lekcji. 

18. Przestrzeganie przez ucznia zasad określonych w niniejszym regulaminie ma wpływ na ustalenie 

okresowej oceny zachowania. 

19. Dyrektor szkoły monitoruje realizację nauki zdalnej, dostosowując plan nadzoru do bieżącej 

sytuacji organizacyjnej. 

§ 2 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI NAUKI ZDALNEJ W KLASACH I-III. 

1. Nauczyciel podczas nauki zdalnej realizuje treści z podstawy programowej, zwraca uwagę na 

równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia i zróżnicowanie zajęć  

w każdym dniu oraz uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów. 

2. Zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej edukacji: muzycznej, plastycznej, 

technicznej, informatycznej czy wychowania fizycznego podlegają ograniczeniom z racji specyfiki 

tych przedmiotów. Nauczanie tych edukacji może być realizowane na podstawie zmodyfikowanych 

treści umożliwiających nauczanie zdalne. 

3. Zdalne nauczanie odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Z uwagi na bezpieczeństwo 

i higienę pracy przy komputerze zmianie ulega czas trwania lekcji.  

4. Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej z wychowawcą prowadzone są w blokach 3 x 30 minut lub  
2 x 45 minut, w zależności od potrzeb, z uwzględnieniem przerw między nimi. Po zajęciach, przez  
15 minut, nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów/rodziców. 
5. Zajęcia online z innych przedmiotów (język angielski, religia, etyka, wychowanie fizyczne) trwają 
od 30- 45 minut (jednostka lekcyjna). Po 30 minutowych zajęciach, przez 15 minut, nauczyciel 
pozostaje do dyspozycji uczniów/rodziców. 
6. Dopuszcza się prowadzenie niektórych zajęć z podziałem na grupy. 
7. Wychowawca w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, ustala tygodniowy 
harmonogram zajęć zdalnych, który przedstawia rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego 
Librus. 
8. Nauczyciel codziennie zamieszcza informacje zawierające polecenia i instrukcje do wykonania 
pracy w domu przez ucznia w dzienniku elektronicznym Librus w module Wiadomości lub przesyła 
je w inny uzgodniony z rodzicami sposób (poczta mailowa, Messenger, Microsoft Teams). 
9. Nauczyciel przekazuje zadania do wykonania w formie: 
   a) tradycyjnej, z odwołaniem do podręcznika, zeszytów ćwiczeń;. 
   b) opisu tekstowego zadania do wykonania; 
   c) linku do interaktywnej platformy edukacyjnej, filmów, programów edukacyjnych; 
   d) załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki itp. 
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10. Osiągnięcia i umiejętności uczniów oceniane są na podstawie wykonanych ćwiczeń, zadań, kart 
pracy, testów przesłanych przez ucznia/rodzica w określonym terminie na nośnik wskazany przez 
nauczyciela. 
11. Prace przesłane do nauczyciela są oceniane zgodnie ze skalą oceniania prac pisemnych 
zamieszczoną w Statucie Szkoły. 
12. Uczeń, który z niezależnych od niego powodów (zdarzenia losowe, problemy zdrowotne) nie 
prześle wskazanych prac nauczycielowi podczas nauczania zdalnego, zobowiązany jest przedstawić 
efekty swojej pracy w terminie wskazanym przez nauczyciela. 
13. W przypadku uczniów, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach online, nauczyciel 
indywidualnie określa formę kontaktu z uczniem oraz sposób przekazania prac, 
o których mowa w punkcie 10. 
14. Nauczyciel może oceniać wypowiedzi ustne uczniów podczas lekcji online. 
15. Informacje o postępach ucznia w nauce i uzyskanych ocenach są zamieszczane  
w dzienniku elektronicznym w module Oceny, a w razie konieczności także w module Wiadomości 
lub z wykorzystaniem innych komunikatorów (Messenger, telefon, Microsoft Teams). 
16. Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie monitorować obecność ucznia podczas zajęć online 
oraz wykonywanie zleconych zadań domowych. Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona 
przez rodzica/opiekuna prawnego. 
17. W przypadku braku kontaktu z uczniem w ramach zadanych aktywności rodzic ma obowiązek 
powiadomienia o tym fakcie wychowawcę klasy. Unikanie zajęć zdalnych bez uzasadnionej 
przyczyny będzie traktowane jako brak realizacji obowiązku szkolnego i egzekwowane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 3 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI NAUKI ZDALNEJ W KLASACH IV-VIII 

1. Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odbywają się poprzez platformę Microsoft Teams oraz  

dziennik elektroniczny Librus w czasie rzeczywistym zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

2. Lekcja przy komputerze może trwać 30-45 min. 30 minut praca z nauczycielem, pozostały czas 

uczeń wykorzystuje na pracę własną, w trakcie której nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów. 

Nauczyciel, uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie 

temat (obejmujący zakres programu nauczania), dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich 

możliwości psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów  

z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej. 

3. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie; są do nich przygotowani – posiadają przy sobie 

zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki, mikrofony i kamery. 

4. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność. 

5. Uczniowie oceniani są zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym przedstawionym na początku 

roku szkolnego. 

6. Rewalidacja, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z zakresu udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej odbywają się stacjonarnie lub poprzez platformę Microsoft Teams 

oraz dziennik elektroniczny Librus w czasie rzeczywistym zgodnie z ustalonym planem. 

7. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun poprzez dziennik 

elektroniczny Librus, podając przyczynę nieobecności. 

8. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja jest odwołana. 

9. Prowadzonych zajęć nie wolno, bez zgody nauczyciela, nagrywać czy utrwalać w formie print 

screenów oraz rozpowszechniać. 
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10. Dla klas, w których poszczególni uczniowie przebywają na kwarantannie, nauczyciele prowadzą 

zajęcia w formie hybrydowej (stacjonarnie z uczniami w klasie przy włączonej kamerze  

i mikrofonie). Wszelkie odstępstwa od tych ustaleń muszą być uzgodnione z dyrekcją szkoły. 

§ 4 
POMOC TECHNICZNA I SPRZĘTOWA 

1. W przypadku przejścia na pracę zdalną udziela się pomocy uczniom, którzy mają problemy 

techniczne, na podstawie wstępnego rozpoznania zasobów sprzętowych dokonanego przez 

wychowawców klas. Koordynatorem udzielanej pomocy jest pracownik sekretariatu przy  

ul. Koncertowej 4 we współpracy z wychowawcami i szkolnym pedagogiem. 

2.  Szkoła może wypożyczyć uczniowi tablet do pracy w domu. Sprzęt jest wypożyczany na podstawie 

umowy na okres nauki zdalnej, przy czym pierwszeństwo mają uczniowie ze zdiagnozowanymi 

wcześniej ograniczeniami domowymi. 

§ 5 
ZASADY BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH I ETYKIETA PRACY ZDALNEJ 

1. Podczas lekcji on-line uczniowie pracują przy włączonej kamerce. 

2. Podczas lekcji prowadzonej z wykorzystaniem kamery uczestnicy są stosownie ubrani. 

3. Podczas zajęć on-line uczniowie powstrzymują się od spożywania posiłków. 

4. Nie używają telefonów komórkowych w trakcie trwania zajęć on-line w celach innych niż 

nauczanie zdalne. 

5. Rozmowy lub lekcje nie mogą być nagrywane bez zgody osób w niej uczestniczących (podczas 

nagrywania wszyscy muszą otrzymać automatycznie na ekranach komunikat o nagrywaniu). 

6. Podczas zajęć zdalnych telewizory, radia i inne sprzęty w domu mogące mieć negatywny wpływ 

na poprawną komunikację z nauczycielem powinny być wyciszone.  

7. Podczas zajęć zdalnych powinny być wyciszone mikrofony w komputerach/laptopach,  

z wyjątkiem sytuacji rozmowy z nauczycielem lub zabierania głosu w czasie zajęć. 

8. Zajęcia zdalne zawsze rozpoczyna nauczyciel, uczniowie do niego dołączają. 

9. Uczeń nie może zamieszczać linków, hasztagów itp. na grupie zajęciowej bez zgody osoby 

prowadzącej. 

10. Tzw. „przejmowanie pulpitu” może następować tylko za zgodą nauczyciela, do celów związanych 

z lekcją. 

11. Uczniowie stosują się do zasad ustalonych w danej grupie-zespole. 

12. Odzywają się do siebie kulturalnie, także w formie pisemnej. 

13. W czasie lekcji on-line uczniowie nie prowadzą czatów między sobą, chyba, że nauczyciel 

prowadzący zajęcia wyrazi na to zgodę. 

14. Uczniowie nie przekazują dostępu do platformy zdalnego nauczania osobom spoza klasy. 

15. Nauczyciel odpowiada na wiadomości, czaty w godzinach ustalonych przez Dyrektora szkoły, za 

wyjątkiem ustalonych dodatkowo terminów konsultacji lub spotkań. 

 

§ 6 
ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGIGICZNEJ 
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1. Uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach zajęć logopedycznych, 

rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacji, zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych będą z nich korzystać w warunkach i formach dostosowanych do 

możliwości organizacyjnych (w tym stacjonarnie lub zdalnie) i sytuacji epidemiologicznej. 

2. Prowadzący zajęcia za pomocą narzędzi, o których mowa w punkcie I.3, będzie organizował 

pomoc według potrzeb i okoliczności. 

3. Wychowawcy, we współpracy z pedagogiem/psychologiem szkolnym po rozpoznaniu potrzeb, 

organizują pomoc uczniom, którzy mogą mieć problemy emocjonalne lub sprzętowe podczas pracy 

zdalnej. Wstępnego rozpoznania dokonuje wychowawca klasy od rodziców/opiekunów prawnych 

swoich wychowanków. 

4. Uczeń i rodzic/opiekun prawny, za pośrednictwem wychowawcy lub pedagoga/ psychologa może 

skorzystać z wszelkich form pomocy, możliwych do realizacji podczas nauki zdalnej. 

5. Koordynację współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne 

i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem 

specjalnym i indywidualnym nauczaniem prowadzi pedagog/psycholog szkolny. 

§ 7 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH 

1. W czasie zdalnego nauczania wychowawcy świetlicy przesyłają rodzicom raz w tygodniu  

w formie elektronicznej (dziennik Librus) propozycje, które mogą urozmaicić spędzanie czasu 

wolnego przez dzieci oraz zachęcają uczniów do udziału w zdalnych konkursach świetlicowych. 

2. Wychowawcy świetlicy proponują gromadzenie przez uczniów wykonanych prac, w celu 

zorganizowania wystawy po powrocie do szkoły lub opublikowania prac na stronie internetowej 

szkoły. 

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o zasadach kształcenia 

na odległość. 

2. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy  
z zachowaniem drogi służbowej. 
3. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 
 

 


