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REGULAMIN 

REALIZACJI ZADAŃ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.  

WŁ. ST. REYMONTA W SOLCU 

W CZASIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA  

ZAJĘĆ STACJONARNYCH 

 

 

Postanowienia ogólne 

1. Zdalne nauczanie wprowadza się w szkole decyzją Ministra Edukacji Narodowej lub 

dyrektora szkoły w porozumieniu z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno – 

Epidemiologiczną. 

 

2. O wprowadzeniu zdalnego nauczania dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców 

oraz uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły 

powołując się na odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. 

 

3. Po ogłoszeniu szkoła przechodzi na zdalne nauczanie wykorzystując platformę 

edukacyjną Microsoft Teams (Office 365). 

 

4. W sposób zdalny będą odbywały się: 

 wszystkie obowiązkowe zajęcia dydaktyczne wynikające z planu lekcji danego 

oddziału zgodnie z zaleceniami MEN, 

 zajęcia pozalekcyjne, 

  zajęcia rewalidacyjne, 

 zajęcia wynikające z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 konsultacje dla uczniów i rodziców z pedagogiem szkolnym według planu 

dyżurów (dopuszcza się spotkania stacjonarne po wcześniejszym zgłoszeniu). 

 

5. Sekretariat, dyrektor będą wykonywać pracę w sposób stacjonarny. 
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6. Nauczyciele mają obowiązek poinformować dyrektora szkoły, czy dysponują 

odpowiednimi narzędziami, które umożliwią im prowadzenie zdalnego nauczania. 

 

7. W przypadku, kiedy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem, dyrektor 

szkoły zobowiązany jest udostępnić pracownię na terenie szkoły, która będzie 

wyposażona w komputer przenośny lub stacjonarny oraz stałe łącze internetowe. 

 

8. Nauczyciel przedmiotu jest dostępny dla uczniów w godzinach swojej pracy zgodnie    

z tygodniowym planem zajęć. W tym czasie organizuje spotkania wirtualne ze swoją 

klasą za pomocą platformy Microsoft Teams. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia 

polegają na przekazaniu uczniom materiałów do samodzielnej pracy poprzez dziennik 

elektroniczny. 

 

9. Nauczyciele punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego, klas I-III, prowadzący 

wczesne wspomaganie rozwoju oraz prowadzący zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze  są dostępni dla uczniów, rodziców, nauczycieli w godzinach swojej 

pracy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dziennika 

elektronicznego, usługi internetowe Microsoft Teams lub za zgodą nauczyciela – 

telefonicznie. Informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich 

realizacji przez dziecko lub ucznia na bieżąco dostosowując materiał do możliwości 

indywidualnych każdego dziecka. 

 

10. Nauczyciele specjaliści (pedagog, logopeda,) są dostępni dla uczniów, rodziców          

i nauczycieli w godzinach swojej pracy przy wykorzystaniu środka komunikacji 

Microsoft Teams lub za zgodą nauczyciela – telefonicznie. Prowadzą również 

wsparcie indywidualne i jeżeli jest taka potrzeba, tworzą grupy wsparcia online. 

 

11. Nauczyciele świetlicy są dostępni dla uczniów i rodziców przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej w godzinach swojej pracy. Prowadzą konsultacje 

i wsparcie w zakresie rozpowszechniania ciekawych form spędzania czasu w okresie 

przedłużającego się pobytu dzieci w domu. 
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12. Podczas zdalnego nauczania każdy nauczyciel jest zobowiązany do zmodyfikowania 

rozkładu materiału tak, aby umożliwił on realizację podstawy programowej. 

 

13. Nauczyciele mogą dokonywać modyfikacji rozkładu materiału w ramach zespołów 

przedmiotowych uwzględniając czas, w jakim będzie odbywało się nauczanie zdalne. 

Realizacja podstawy programowej nie może opierać się tylko na zadaniach online. 

Uczniowie powinni korzystać również z podręczników, zeszytów przedmiotowych       

i zeszytów ćwiczeń. 

 

14. Planując lekcję nauczyciel musi pamiętać o dostosowaniu wymagań dla uczniów        

posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

 

15. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze prowadzone w sposób zdalny przy użyciu 

komunikatorów mogą być rejestrowane, jeśli nauczyciel został o tym poinformowany 

i wyraził na to pisemną zgodę. 

 

Bezpieczeństwo  

1. Należy niezwłocznie przypomnieć uczniom o bezpieczeństwie podczas pracy              

w Internecie, w tym o konsekwencjach niewłaściwego zachowania się podczas 

zdalnych zajęć. 

 

2. Zarówno uczeń jak i nauczyciel zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania              

z narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem oraz bezwzględnego zachowania przepisów 

BHP. 

 

3. Głównym narzędziem kontaktu z rodzicami i uczniami na czas zdalnego nauczania 

jest dziennik elektroniczny (informacje, wyniki nauczania) oraz platforma internetowa 

Microsoft Teams (lekcje, zadania, prace klasowe). 

 

4. W wyjątkowych sytuacjach (gdy nie można skontaktować się z uczniem lub 

rodzicem), możliwa jest komunikacja za pośrednictwem innych mediów ustalonych 

przez nauczyciela, wychowawcę. 
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5. Rodzice i uczniowie są zobowiązani do regularnego przeglądania informacji 

zamieszczanych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym oraz za pomocą usługi 

Microsoft Teams. 

 

6. Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania czy uczeń lub jego rodzic odczytuje 

wiadomości z wysłanymi zadaniami pracy domowej do pracy zdalnej.                     

Jeśli wiadomości nie są regularnie odczytywane, zgłasza wychowawcy klasy lub 

pedagogowi szkolnemu. 

 

7. Wychowawca podejmuje próbę kontaktu, co odnotowuje w dzienniku w zakładce 

„Kontakty z rodzicami”. Po nieudanych próbach wychowawca informuje dyrektora 

oraz pedagoga szkolnego o braku realizacji nauczania przez ucznia. 

 

8. W przypadku, kiedy choroba uniemożliwia naukę, rodzice informują o tym 

wychowawcę, a ten nauczycieli. Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy                

w zajęciach i w miarę możliwości realizuje zaległy materiał. 

 

9. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy 

umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. 

Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do 

realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne 

obciążenie pracą przed monitorem. 

 

 

 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych 
 

1. Zajęcia na odległość, w czasie których nauczyciel będzie prowadził lekcje                     

i przekazywał polecenia do wykonania, odbywać się będą według dotychczasowego 

ustalonego planu lekcji. 

 

2. Udział ucznia w lekcji jest obowiązkowy. 
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3. Zajęcia zdalne odbywają się w czasie rzeczywistym wyznaczonym w planie lekcji – 

lekcja zdalna trwa 45 minut – w tym 30 minut to spotkanie z uczniami na platformie 

Microsoft Teams a pozostały czas przeznaczony jest na samodzielne lub zespołowe 

rozwiązywanie zadania głównego związanego z tematem zajęć. 

 

4. Obecność ucznia na lekcji musi być potwierdzona w dzienniku elektronicznym.   

Każdą nieobecność ucznia na zdalnej lekcji rodzic powinien usprawiedliwić. 

 

5. Każdy nauczyciel zgodnie ze specyfiką lekcji/przedmiotu decyduje czy uczniowie będą 

korzystać z kamery, mikrofonu lub czatu.  

 

6. Lekcję zdalną rozpoczyna i kończy nauczyciel przedmiotu. 

 

7. Prace klasowe, kartkówki i inne formy prac pisemnych sprawdzających wiadomości     

i umiejętności będą umieszczane i udostępniane na platformie Microsoft Teams lub za 

pomocą innych wskazanych przez nauczyciela narzędzi w określonych wcześniej 

godzinach. Po terminie nie będzie możliwości ponownego napisania pracy. 

 

8. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia podczas pracy klasowej, kartkówki lub 

otworzenie pliku bez rozwiązania, skutkuje oceną niedostateczną. 

 

9. Zabronione jest rozpowszechnianie wizerunku oraz głosu nauczyciela. 

 

10. Zajęcia zdalne prowadzone przez pracowników szkoły przeznaczone są tylko                

i wyłącznie dla uczniów naszej szkoły.  

 

11. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie danej klasy zgodnie z planem lekcji. 

Obecność innych uczniów (z innej klasy) oraz osób postronnych jest możliwa tylko za 

zgodą nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

 

12. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania wypowiedzi oraz robienia zdjęć innym 

uczniom podczas lekcji. 
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Zasady postępowania i zachowania uczniów podczas lekcji zdalnych 
 

1. Na lekcje zdalne należy logować się swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem       

w wyznaczonym przez nauczyciela czasie. 

 

2. Obowiązuje całkowity zakaz identyfikowania się za pomocą utworzonych obrazów,     

w tym awatarów.  

 
3. Przed zajęciami należy przygotować stanowisko pracy, aby mieć swobodny dostęp do 

podręczników, zeszytów i wszystkich pomocy niezbędnych do uczestnictwa w lekcji. 

 

4. Przed zajęciami należy wyłączyć sprzęt, który nie jest potrzebny na zajęciach (telefon 

komórkowy, telewizor ). 

 

5. Należy dbać o ciszę – przed zajęciami poinformować najbliższych o mającej odbyć się 

lekcji. 

 

6. Podczas zajęć nie należy odchodzić od swojego stanowiska pracy bez powodu.     

Każdą potrzebę odejścia zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

 

7. Na polecenie nauczyciela należy włączyć kamerę, zwłaszcza podczas odpowiedzi 

ustnej. 

 

8. Podczas zajęć należy wyłączyć mikrofon i zabierać głos tylko po zgłoszeniu chęci 

odpowiedzi (przez użycie ikony ”dłoni”) i udzieleniu głosu przez prowadzącego 

lekcję. 

 

9. Nie wolno wyłączać mikrofonów innym uczestnikom lekcji – może zrobić to tylko 

nauczyciel. 
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10. Na czacie wolno zapisywać tylko uwagi i pytania związane z tematem zajęć lub 

problemami technicznymi – czatu podczas zajęć używamy tylko za  zgodą 

nauczyciela. 

 

11. W trakcie zajęć stosujemy się do zasad i reguł ustalonych z nauczycielem. 

 

12. Pliki i materiały udostępniane przez nauczycieli w trakcie pracy zdalnej należy 

gromadzić w utworzonych do tego celu katalogach i traktować jak notatki w zeszycie 

przedmiotowym. 

 

13. Wykonane prace odsyłamy w ustalonym terminie określonym kanałem 

komunikacyjnym. 

 

Obowiązki wychowawców. 

1. Wychowawcy klas pełnią rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do 

powierzonych ich opiece uczniów.  

 

2. Niezwłocznie informują  rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania. 

  

3. Ustalają, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu 

komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu niezwłocznie 

zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub 

ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia. 

 

4. Monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym 

informują dyrektora szkoły. 

 

5. Wskazują sposoby kontaktu (np. dziennik elektroniczny, komunikatory społeczne, 

telefon) ze swoimi wychowankami. 

 

6. Reagują na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które 

zgłaszają jego uczniowie lub rodzice. 
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7. Wskazują warunki, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych 

konsultacji z nauczycielami, jeżeli jest taka potrzeba. 

 

Zadania nauczycieli 

1. Pozyskiwanie informacji od wychowawców klas dotyczącej sytuacji uczniów pod 

względem dostępności do kanałów komunikacji elektronicznej. 

 

2. Ustalanie sposobu komunikacji i przekazywania materiałów uczniom bez takiej 

dostępności. 

 

3. Informowanie uczniów o zakresie zadań, materiałach, uzyskanej ocenie. 

 

4. Analizowanie dostępnych platform edukacyjnych pod względem przydatności 

realizacji podstawy programowej. 

 

5. Przesyłanie materiałów w sposób wcześniej uzgodniony z uczniami za pomocą: 

dziennika elektronicznego, usługi internetowej Microsoft Teams, lekcji zdalnych          

i innych sposobów. 

 

6. Nawiązywanie kontaktu z uczniem, rodzicem inną niż elektroniczna droga, jeśli 

wiadomości umieszczane w dzienniku elektronicznym oraz na platformie Microsoft 

Teams nie są odbierane i prace nie są odsyłane. 

 

7. W przypadku niewykonania prac, uzgadnianie z uczniem lub rodzicem nowego 

terminu. 

 

8. Udzielanie pomocy uczniom i rodzicom w przypadku wystąpienia trudności                

w związku ze zdalną nauką. 

 

9. Podczas zdalnego nauczania każdy nauczyciel jest zobowiązany do zmodyfikowania 

rozkładu materiału tak, aby umożliwił on realizację podstawy programowej. 
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10. Ewentualna potrzebę modyfikacji programu nauczania lub odejście od niektórych 

tematów ze względu na trudności w ich realizacji, w związku z nową organizacją 

procesu kształcenia, zgłasza dyrektorowi. 

 

Ocenianie uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów 

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania 

określone w Statucie Szkoły. 

 

2. Nauczyciele monitorują postępy uczniów umieszczając odpowiednie adnotacje, 

informacje i oceny w dzienniku elektronicznym oraz informacje zwrotne za pomocą 

Microsoft Teams. 

 

3. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się poprzez ocenianie bieżące: 

a) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć zdalnych, 

b)  wypowiedzi na czacie tekstowym, 

c) wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub 

inną drogą elektroniczną, 

d) testów online udostępnianych na platformie Microsoft Teams bądź w inny ustalony 

przez nauczyciela sposób. 

 

4. W razie wątpliwości co do samodzielnego wykonania zadań przez ucznia, nauczyciel 

nawiązuje kontakt za pomocą uzgodnionego środka komunikacji Microsoft Teams. 

Podczas spotkania zadaje pytania związane z zagadnieniami, które budziły 

wątpliwości. W czasie weryfikacji wiedzy, po wcześniejszym uzgodnieniu,                

w spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice ucznia. 

 

5. W ocenianiu śródrocznym lub końcoworocznym musi zostać uwzględniony czas nauki 

stacjonarnej jak i zdalnej. 
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Dokumentowanie realizacji zajęć 

1. Każdy nauczyciel potwierdza realizacje podstawy programowej poprzez wpisy           

w dzienniku elektronicznym. 

 

2. Każda aktywność na platformie Microsoft Teams w formie kontaktu z uczniami,         

w tym lekcje na żywo lub na czacie są potwierdzeniem aktywności pracy nauczyciela. 

 

 

                            

 


