
Regulamin organizacji nauczania zdalnego 

w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Grębkowie

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 
poz. 1386 ze zm.)

 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1820 ze zm.)

 § 1

Postanowienia ogólne

Regulamin kształcenia na odległość określa:

1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie wprowadzenia nauki zdalnej.

2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy 

z uczniami i rodzicami.

3. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach.

4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły.

5. Zasady oceniania,  sposób monitorowania  postępów,  weryfikacji  wiedzy i umiejętności

ucznia w tym również informowania uczniów oraz rodziców o postępach ucznia w nauce

i uzyskanych przez niego ocenach.

6. Zasady spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego, potwierdzenie obecności ucznia na

zajęciach, sposoby i terminy usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach.
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 § 2

Postanowienia szczegółowe

1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie wprowadzenia nauczania zdalnego:

a) Nauczanie zdalne w szkole prowadzone jest na podstawie obowiązującego stanu prawnego.

b) Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do

powiadomienia nauczycieli, uczniów i rodziców o wprowadzeniu w/w formy nauczania.

c) Wszystkie lekcje wynikające z tygodniowego rozkładu zajęć będą odbywać się na odległość.

d) Nauka  prowadzona  na  odległość  może  być  realizowana  z  wykorzystaniem  materiałów

udostępnionych  przez  nauczyciela,  w  szczególności  tych  rekomendowanych  przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralne i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

e) Nauczyciel może prowadzić lekcje również za pomocą aplikacji Microsoft 365.

f) Uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do zapoznania się

z  materiałem  danej  jednostki  lekcyjnej  oraz  uzupełnienia  notatki  -  tak  jak  w  przypadku

nieobecności na lekcjach stacjonarnych.

g) Nauczyciel, który nie prowadzi lekcji on-line (spotkań na Microsoft Teams) zobowiązany jest

do  zamieszczenia  materiałów  pomocniczych  za  pośrednictwem dziennika  elektronicznego

Librus poprzez wiadomości lub zadania domowe (forma preferowana) każdego dnia do godz.

10.00.

h) Formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy posiadającego

opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać zalecenia wynikające  

z w/w dokumentów (m.in. wydłużenie czasu pracy).

i) Wychowawca  klasy  ma  za  zadanie  monitorować  korzystanie  przez  uczniów  

z  zamieszczanych  materiałów,  a  w  razie  problemów  z  dostępem  do  tych  pomocy,

niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

j) Każdy uczeń ma obowiązek odrabiać lekcje i zapoznać się z zadanym materiałem. Jeśli uczeń

ma  problem  z  dostępem  do  komputera  czy  Internetu,  to  fakt  ten  należy  zgłosić  do

wychowawcy  klasy,  celem  ustalenia  innej  formy  dostarczenia  niezbędnych  materiałów.

Następnie  wychowawca  jest  zobowiązany  zgłosić  taką  informację  dyrektorowi  szkoły  

i ustalić z poszczególnymi nauczycielami formę przekazania materiałów do nauki.
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2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy 

z uczniami i rodzicami:

a) Dyrektor szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.

b) Nauczyciel  lub  wychowawca  rozwiązuje  problemy  zgłaszane  przez  uczniów  czy

rodziców, w przypadku trudności informuje dyrektora.

c) Nauczyciel  zobowiązany  jest  do  regularnego  odczytywania  wiadomości  wysyłanych

przez  dyrektora  poprzez  e-dziennik  lub  maila  i  w  razie  potrzeby  bezzwłoczne

odpowiedzenie na informacje.

d) Nauczyciel pracując zdalnie, jest w stałej gotowości do pracy w godzinach pracy szkoły 

i może zostać wezwany przez dyrektora do szkoły.

e) Możliwe  jest  przeprowadzanie  zebrania  rady  pedagogicznej  na  odległość,  za  pomocą

wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej (obecność nauczycieli podczas

takiej rady pedagogicznej będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez

protokolanta jego obecności).

f) Wychowawca  monitoruje  odbiór  przez  uczniów  materiałów  zamieszczanych  przez

nauczycieli i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.

g) Uczniowie mogą zadawać pytania do zamieszczonych w e-dzienniku tematów i zadań, a

nauczyciel powinien na każde z nich odpowiadać i pomóc uczniowi opanować zadany

materiał. Uczeń kontaktuje się z nauczycielem w czasie trwania danej lekcji (wg planu

zajęć).

h) W przypadku kiedy nastąpi awaria sprzętu lub Internetu, nauczyciel zobowiązany jest do

przekazania uczniom informacji lub  materiałów niezbędnych do nauki w innej formie

oraz możliwości skorzystania ze sprzętu szkolnego na terenie placówki.

Praca nauczycieli specjalistów, nauczyciela bibliotekarza, oraz nauczycieli świetlic:

 Pedagog szkolny,  nauczyciele  wspomagający  (współorganizujący  kształcenie  uczniów

niepełnosprawnych,  nauczyciel  zajęć  korekcyjno-kompensacyjnych,  terapeuta  SI)  –

pełnią dyżury w określonych przez siebie terminach zgodnie z planem swoich zajęć z

użyciem  wybranego  komunikatora  oraz  są  dostępni  poprzez  elektroniczną  pocztę
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służbową  i  e-dziennik  oraz  wykonują  zdalnie  zadania   powierzone  przez  dyrektora

szkoły.

 Logopeda  prowadzi  zajęcia  on-line  według  grafiku  dostosowanego  do  możliwości  

i potrzeb uczniów i rodziców, udziela konsultacji we wskazanym terminie. 

 Nauczyciel bibliotekarz – wykonuje zdalnie powierzone przez dyrektora szkoły zadania.

 Nauczyciel  świetlicy  pracuje  według  ustaleń  z  dyrektorem  szkoły,  współpracuje  

i wspiera wychowawców.

3. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach:

a) Materiały do lekcji z poszczególnych przedmiotów zadawane są przez e-dziennik zgodnie

z planem  lekcji, jednak nie później niż do godziny 10.00 .

b) Zadania z poszczególnych przedmiotów powinny być tak dobrane, żeby czas ich 

wykonania nie przekraczał 45 minut.

c) Jednego dnia mogą odbyć się średnio 2 lekcje on-line w kl. 1-3;  3 lekcje on-line w 

klasach 4-6 i 4 lekcje on-line w klasach 7-8. W przypadku konieczności mogą odbyć się 

dodatkowe lekcje, po wcześniejszym ustaleniu tego z uczniami lub rodzicami.

d) Nauczyciele na lekcjach zdalnych realizują treści podstawy programowej, a nie 

podręcznika.

e) Lekcje on-line odbywają się zgodnie z ustalonym i  przesłanym uczniom planem zajęć 

on-line. Nauczyciele uczący w danej klasie wpisują w terminarzu Teams informacje o 

planowanych lekcjach on-line .

f) Nauczyciel wpisuje do terminarza zaplanowany sprawdzian na 7 dni przed sprawdzianem.

g) Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do przestrzegania tygodniowego planu pracy 

klasy i dostosowania ilości zadawanego materiału do potrzeb i możliwości ucznia tak, aby

zbytnio go  nie obciążać. W razie potrzeby nadzór nad zadawanymi pracami domowymi 

sprawuje wychowawca klasy.
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4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:

Nauczyciel zobowiązany jest do:

 Zapisania tematu lekcji w e-dzienniku w każdym dniu wynikającym z planu lekcji,  co

będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy.

 Zamieszczenia  materiałów do danej  lekcji  zdalnej  w e–dzienniku  w zakładce  zadanie

domowe.

 Zamieszczenia informacji w e-dzienniku o  planowanych formach sprawdzania wiedzy:

sprawdzian 7 dni wcześniej, inne formy minimum na 2 dni wcześniej.

.

5.  Ogólne  zasady  oceniania,  sposób  monitorowania  postępów,  weryfikacji  wiedzy

i umiejętności  ucznia,  w tym również  informowania uczniów oraz rodziców o postępach

ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:

1) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek monitorować postępy uczniów w

nauce zdalnej, weryfikować ich wiedzę i umiejętności. 

a. Nauczyciele określają sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decydują, które

zadanie będzie podlegało ocenie.

b. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą różnych

narzędzi,  testów, quizów, poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej  w szkole

platformie  edukacyjnej  lub  w postaci  samodzielnej,  udokumentowanej  w  sposób

określony  przez  nauczyciela  pracy  w  domu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem

możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji informatycznych oraz

dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu.

c. Nauczyciele  mogą  wymagać  od  uczniów  wykonania  określonych  poleceń,  zadań,

prac,  projektów  umieszczonych  w  Internecie,  np.  na  platformie  edukacyjnej,  

lub  poprosić  o  samodzielne  wykonanie  pracy  w  domu  i  udokumentowanie  jej  

np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.

d. Nauczyciel wyraźnie zaznacza, która praca jest do wykonania dla chętnych. Pozostałe

zlecone do wykonania prace są dla uczniów obowiązkowe. Nie oznacza to jednak, że

każda praca musi być oceniona.
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e. Sprawdziany, kartkówki, i inne formy pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności

mogą być przeprowadzone z użyciem narzędzi do wideokonferencji, przy zachowaniu

następujących zasad:

1. Uczniowie mają sprawne i włączone kamery.

2. Plik  z  zadaniami  pisemnymi  nauczyciel  udostępnia  uczniom  np.  przez

dziennik elektroniczny, w Teams, na platformie Eduleo.

3. Po rozwiązaniu zadań uczeń robi zdjęcie wykonanej pracy i przesyła plik za

pomocą dziennika elektronicznego lub pocztą e-mail w wyznaczonym przez

nauczyciela czasie.

4. Plik  z  przesłaną  pracą,  odpowiedziami  stanowi  dokument  potwierdzający

wykonanie przez ucznia zadania.

f. Informacja  na temat  przeprowadzania  testów sprawdzających  wiedzę  powinna być

umieszczana odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu

oraz przewidywany czas na jego wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą

musieli  korzystać  z  komputera  z  wyprzedzeniem  (sprawdzian  na  7  dni  przed,  a

pozostałe formy na 2 dni przed).

g. Uczeń,  który  nie  weźmie  udziału  w  teście  sprawdzającym  wiedzę  (kartkówka,

sprawdzian), jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym

przez nauczyciela.

h. Nauczyciele  archiwizują  prace  domowe  poszczególnych  uczniów  do  zakończenia

roku szkolnego i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, sprawdziany, karty pracy

oraz  zdjęcia  wykonanych  prac  są  przechowywane  przez  nauczyciela  w  specjalnie

utworzonym do tego celu folderze.

2) Praca uczniów w nauczaniu zdalnym podlega ocenie. 

a. Oceny  uzyskane  podczas  nauczania  zdalnego  są  dostępne  w  e-dzienniku.  Ocena

sprawdzonej pracy (innej niż sprawdzian, kartkówka) powinna być zamieszczona w e-

dzienniku  do  7  dni  po  wysłaniu  pracy  przez  ucznia.  Termin oddania  ocenionego

sprawdzianu lub kartkówki – zgodnie ze Statutem.
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b. W oddziałach  I  –  VIII  ocenianie  odbywa się  zgodnie  z  WZO  oraz  PZO,  jednak

nauczyciel może odstąpić od wybranych kategorii ocen w zależności od możliwości

technicznych obu stron i wykorzystanych narzędzi wirtualnych.

c. Uczeń  ma  możliwość  poprawienia  ocen  otrzymanych  za  zadania  wykonywane  

w czasie  zdalnego nauczania w sposób i  w terminie  ustalonym przez nauczyciela.

Zasady  poprawy  oceny,  w  tym  oceny  ze  sprawdzianów,  powinny  być  zgodne  

z zapisami w Statucie Szkoły.

3) Informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce.

a. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce, redagując informację zwrotną,

o otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub stosuje komentarz

w e-dzienniku.

b. Nauczyciel  na  bieżąco  informuje  rodzica  drogą  elektroniczną  lub  telefonicznie

o pojawiających  się  trudnościach  w  opanowaniu  przez  ucznia  wiedzy  

i umiejętności wynikających ze specyfiki nauczania na odległość.

6. Zasady spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego, potwierdzenie obecności ucznia na

zajęciach, sposoby i terminy usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach.

1) Uczeń spełnia obowiązek szkolny stosując się do następujących zasad:

a. Systematycznie loguje się na kontach wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora.

b. Odbiera przesłane przez nauczyciela zadania.

c. Zapoznaje się z materiałami edukacyjnymi wskazanymi przez nauczyciela.

d. Wykonuje polecone prace, dokumentuje je (np. wykonując zdjęcie) i przesyła drogą

uzgodnioną z nauczycielem w ustalonym czasie.

e. Aktywnie  uczestniczy  w  lekcjach  przeprowadzanych  on-line  z  użyciem  narzędzi

do wideokonferencji  (uczeń  ma  włączoną  kamerkę,  notuje,  wykonuje  polecone

zadania, odpowiada na pytania).

2) Uczeń potwierdza swoją obecność na zajęciach.

a. Uczeń potwierdza obecność na zajęciach poprzez odebranie wiadomości lub zadania

domowego w dzienniku elektronicznym w dniu, w którym zajęcia są planowo ujęte.
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b. Uczniowi nieobecnemu na lekcji  zdalnej  odnotowuje się nieobecność (nieobecność

odnotowuje  się  również,  gdy  nauczyciel  nie  może  nawiązać  kontaktu  z  uczniem,

mimo że zalogował się on na lekcji).

3) Usprawiedliwianie nieobecności.

a. Rodzic/prawny opiekun usprawiedliwia nieobecność dziecka na zajęciach poprzez

moduł „Wiadomości” w dzienniku elektronicznym.

b. Rodzic/prawny opiekun usprawiedliwia nieobecność dziecka na zajęciach zgodnie

z zapisami w Statucie.
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