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Załącznik do Zarządzenia Dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja 

w Rejowcu Fabrycznym  Nr 11/ 2020 

z dnia 23 października 2020 r.  

 

REGULAMIN REALIZACJI ZAJĘĆ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA REJA  

W REJOWCU FABRYCZNYM  

Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. „Regulamin realizacji zajęć w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu 

Fabrycznym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” określa formy 

 i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole Podstawowej im. 

Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym w okresie ograniczenia w całości lub w części 

funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym ze 

względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19. 

 

§ 2. 

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o: 

1) Jednostce, szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Mikołaja Reja w 

Rejowcu Fabrycznym; 

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Reja w Rejowcu Fabrycznym; 

3) Wicedyrektorze – należy przez to rozumieć Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym; 

4) Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka, oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

5) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Rejowiec Fabryczny z 

siedzibą przy ul. Lubelskiej 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny; 

6) Wytycznych GIS – należy przez to rozumieć wytyczne przeciwepidemiczne Głównego 

Inspektora Sanitarnego ; 

7) Regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin realizacji zajęć w Szkole 

Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość” 

 

§ 3 

Zasady opisane w niniejszym regulaminie mają zastosowanie do Szkoły Podstawowej im. 

Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym. 

 

§ 4 

Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną oraz wszystkich pracowników 

zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym. 

 

§ 5 

Organizacja pracy w okresie zdalnego nauczania 

 

1. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. 
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2. Bieżące informacje i komunikaty dyrektor szkoły/wicedyrektor przekazują nauczycielom,  

uczniom i rodzicom za pośrednictwem strony internetowej: www.sprejfabr.rejowiec.pl 

oraz z wykorzystaniem dziennika elektronicznego LIBRUS. 

3. W okresie zdalnego nauczania w placówce mogą przebywać tylko pracownicy, 

uczniowie, którzy pracują w formie nauczania stacjonarnego, uczniowie korzystający 

 z zasobów biblioteki szkolnej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice 

uczniów. 

4. Nauczyciele prowadzą nauczanie z wykorzystaniem metod, technik i narzędzi nauczania 

na odległość. 

5. W okresie zdalnego nauczania realizowane są zadania statutowe szkoły, w tym nauczanie 

uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.  

6. W przypadku uczniów klas IV–VIII, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor szkoły organizuje 

uczniom zajęcia w szkole lub umożliwia realizację zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. 

7. Obiowiązkiem nauczyciela jest systematyczne dokumentowanie swojej pracy- przebiegu 

nauczania i wychowania w dzienniku elektronicznym LIBRUS/dziennikach papierowych; 

1) Potwierdzeniem zrealizowanej lekcji jest materiał gromadzony przez nauczycieli w 

utworzonych przez nich folderach pod nazwą zdalne nauczanie. 

2) Nauczyciel sporządza konieczne zestawienia i wymagane informacje dotyczące m. in. 

realizacji zdalnego nauczania, związane z pracą zespołów przedmiotowych  

i zadaniowych, realizacją planu pracy wychowawczej, programu wychowawczo – 

profilaktycznego, doradztwa zawodowego, realizacją zaleceń wynikających z IPET; 

 

 

§ 6 

Nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 

1. Realizacja nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest 

obowiązkowa dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej. 

2. Brak zastosowania się do poniższych wytycznych przez uczniów i rodziców będzie 

traktowane jak niewywiązywanie się z obowiązku szkolnego. 

3. Nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Szkole 

Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym przebiega zgodnie 

 z obowiązującym dla uczniów i nauczycieli planem lekcji. 

4. W nauczaniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane  

są zajęcia z przedmiotów obowiązkowych oraz wszystkie zajęcia dodatkowe ujęte  

w arkuszu organizacyjnym szkoły. 

5. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane  

w szczególności:  

1) z wykorzystaniem: 

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem 

www.epodreczniki.pl ; 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek 

podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach 

internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 

egzaminacyjnych;  

http://www.sprejfabr.rejowiec.pl/
http://www.epodreczniki.pl/
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c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;  

d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela. 

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę  

do oceny pracy ucznia;  

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;  

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach  

ich realizacji przez dziecko lub ucznia.  

6. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik 

LIBRUS, telefon oraz MICROSOFT TEAMS. 

7. Szkoła, realizując kształcenie na odległość wykorzystuje systemy LIBRUS i narzędzia 

MICROSOFT OFFICE dla szkół. 

8. Na platformie MICROSOFT TEAMS założone są indywidualne konta nauczycieli  

i uczniów.  

9. Szkoła realizując kształcenie na odległość wykorzystuje również inne platformy 

internetowe, m.in: 

1) www.epodreczniki.pl 

2) www.gov.pl/zdalnelekcje  

3) www.cke.gov.pl 

4) www.lektury.gov.pl 

5) www.kopernik.org.pl 

6) www.muzykotekaszkolna.pl  

7) www.przystanekhistoria.pl   

8) https://pistacja.tv/ 

9) https://www.matzoo.pl/ 

10) https://ewf.h1.pl/info/ 

11) ttps://scholaris.pl/ 

12) https://www.wsipnet.pl/ 

13) https://quizizz.com/ 

14) http://www.biologia.net.pl/ 

15) https://www.wdz.edu.pl/ 

16) https://www.canva.com/pl_pl/ 

17) https://wordart.com/ 

18) https://www.eduelo.pl/ 

19) https://gwo.pl/ 

20) lekcjewsieci.pl   

21)  Youtube , blogi, inne  

10. Z platform internetowych korzystają: 

1) uczniowie i rodzice; 

2) nauczyciele. 

11. Nauczyciele na w/w platformach mogą: 

1) prowadzić lekcje online; 

a) zasady prowadzenia lekcji online: 

- lekcja on-line nie może trwać dłużej niż 30 minut, pozostała czas lekcji to czas na inne 

zajęcia; 

- jednego dnia mogą odbyć się nie więcej niż 3 lekcje on-line w kl. I-III,  4 lekcje on-

line w kl. IV-VIII, 

- należy pamiętać również o zasadzie ilościowego planowania sprawdzianów w danym 

tygodniu. W jednym tygodniu mogą się odbyć maksymalnie dwa sprawdziany  

(w klasach IV-VIII) ale nie więcej niż z jednego przedmiotu dziennie; 

b) zasady uczestniczenia w zajęciach on-line dla ucznia; 

http://www.epodreczniki.pl/
http://www.gov.pl/zdalnelekcje
http://www.cke.gov.pl/
http://www.lektury.gov.pl/
http://www.kopernik.org.pl/
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://www.przystanekhistoria.pl/
https://pistacja.tv/
https://www.matzoo.pl/
https://ewf.h1.pl/info/
https://scholaris.pl/
https://www.wsipnet.pl/
https://quizizz.com/
http://www.biologia.net.pl/
https://www.wdz.edu.pl/
https://www.canva.com/pl_pl/
https://wordart.com/
https://www.eduelo.pl/
https://gwo.pl/
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- udział w zajęciach online jest obowiązkowy (bierzemy pod uwagę brak sprzętu  

w domu, kłopoty z Internetem itd.), jeśli ucznia nie będzie na lekcji online jego praca  

w ramach lekcji będzie opierać się na pracy umieszczonej w dzienniku 

elektronicznym; 

- uczeń ma obowiązek logować się na lekcje we właściwej godzinie; 

- plan lekcji online jest dostępny w dzienniku elektronicznym; 

- zasady lekcji online są podobne jak na lekcji w szkole;  

 nie możemy sobie wzajemnie przeszkadzać; 

 w trakcie lekcji uczeń ma mieć wyłączony mikrofon, mikrofon włącza, gdy 

nauczyciel udzieli uczniowi głosu, jeśli uczeń ma pytania, może je zadać na czacie 

lub poczekać, aż nauczyciel odda mu głos, nauczyciel ustala z uczniami, w jaki 

sposób będą się z nim komunikować tak, by przebieg lekcji był sprawny; 

 lekcji nie wolno nagrywać, nie wolno utrwalać cudzego wizerunku bez jego zgody, 

bo zachowanie takie jest złamaniem prawa; 

 może się jednak zdarzyć, że nauczyciel nagra swoje wystąpienie, aby inne klasy 

mogły z niego skorzystać; 

 do lekcji uczeń ma obowiązek przygotować zeszyt, podręcznik oraz zeszyt 

ćwiczeń, jeśli taki jest używany; 

 pamiętajmy też, że kamera pokazuje obraz z miejsca, w którym jesteś, zastanów się 

nad tym, zanim swoją przestrzeń do pracy pokażesz innym; 

c) wszyscy nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami uczestniczenia  

w zajęciach on-line. 

 zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami 

edukacyjnymi, nagraną lekcją; 

 zamieszczać i wykorzystywać prezentacje; 

 zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami 

edukacyjnymi; 

 zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla 

ucznia. 

 prowadzić konsultacje, które służą do wyjaśniania problemów dydaktycznych  

i wychowawczych, konsultacje nie są miejscem spotkań towarzyskich, uczeń  

po wyjaśnieniu problemu wylogowuje się. 

12. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość zalicza się: 

1) prowadzenie zajęć online; 

2) rozmowy telefoniczne z uczniami;  

3) rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;  

4) prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on – 

line; 

5) prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form 

komunikowania się na odległość; 

6) prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie godzin. 

13. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność 

nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także 

bez ich użycia – w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu  

z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie 

realizacji zajęć.  

14. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie ma 

dostępu do odpowiedniej platformy: 

1) każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi 

wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, iPhone) 

oraz przekazuje zgromadzone informacje na Librusie; 
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2) w przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu, wychowawca informuje o tym fakcie 

nauczycieli uczących w danej klasie, którzy są zobowiązani do przygotowania  

w ciągu dwóch dni materiałów edukacyjnych i ich przesłania do sekretariatu; 

3) pracownik sekretariatu drukuje materiały, które może odebrać rodzic/prawny opiekun 

w przy wejściu głównym do szkoły;  

4) w szczególnych przypadkach dopuszcza się wysłanie materiałów pocztą. 

15. Uczeń nieposiadający sprzętu do zdalnej nauki ma prawo wystąpić do Dyrektora szkoły  

o jego użyczenie na określonych przez Dyrektora zasadach. Szkoła użycza sprzęt  

na podstawie umowy użyczenia.  

 

§ 7. 

Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy 

z uczniami i rodzicami. 

 

1. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor. 

2. Problemy zgłaszane nauczycielom przez uczniów i rodziców w trybie pilnym mają być 

przekazywane Dyrektorowi.  

3. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez 

Dyrektora poprzez e-dziennik, maila, wiadomość sms oraz poprzez komunikatory 

internetowe i w razie potrzeby do bezzwłocznego udzielenia odpowiedzi na informacje. 

4. Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy.  

5. Rady Pedagogiczne są przeprowadzane w formie ustalonej przez Dyrektora, stacjonarnej 

lub on-line.  

6. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez 

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

O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie 

zawiadomić Dyrektora. 

7. Wychowawca w czasie zajęć z wychowawcą jest do dyspozycji uczniów i rodziców. 

8. Nauczyciel bibliotekarz otrzymuje zadania: 

 

1) wyszukiwania w zasobach internetowych materiałów do wykorzystania w pracy 

dydaktycznej innych nauczycieli, przekazywania tych informacji poprzez dziennik 

elektroniczny nauczycielom przedmiotów; 

2) zapewnia uczniom możliwość korzystania z zasobów biblioteki 
3) przygotowuje materiały dla uczniów/ wychowanków/rodziców zawierające treści 

wychowawcze i profilaktyczne oraz z zakresu edukacji czytelniczej zgodnie z 

tematyką planu pracy biblioteki i zamieszcza je na stronie internetowej; 

4) pozostaje do dyspozycji dyrektora. 

9. Pedagog w czasie godzin swojej pracy: 

 

1) Służy pomocą (telefonicznie, za pomocą dziennika elektronicznego lub platformy) 

uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

2) przygotowuje materiały dla uczniów/wychowanków, rodziców i nauczycieli 

zawierające treści wychowawcze i profilaktyczne i zamieszcza je na stronie 

internetowej; 

3)  pozostaje do dyspozycji dyrektora. 

 

10. Logopeda prowadzi  zajęcia  logopedyczne według tygodniowego  rozkładu  zajęć,  

wynikające  z przydziałów zgodnie z arkuszem organizacyjnym; 
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11. Nauczyciele wspomagający współpracują z nauczycielami prowadzącymi lekcje w klasie 

integracyjnej, są do dyspozycji uczniów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 

oraz rodziców tych uczniów zgodnie ze swoim planem lekcji. 

12. Nauczyciele świetlicy zgodnie z udostępnionym harmonogramem są do dyspozycji 

uczniów celem udzielania im pomocy w nauczaniu. Uczniowie lub rodzice mogą się z nimi 

kontaktować za pomocą telefonu lub innych wspólnie ustalonych komunikatorów. 

13. Wszyscy nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia z przedmiotów nieobowiązkowych 

udzielają wsparcia w nauczaniu przedmiotów obowiązkowych zwłaszcza przedmiotów 

objętych egzaminem ósmoklasisty oraz wsparcia uczniom z orzeczeniem lub opinią 

zgodnie z potrzebami i ustalonym harmonogramem.  

14. Wszyscy prowadzący zajęcia dodatkowe w tym logopeda, pedagog, psycholog, nauczyciel 

wspomagający, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciele świetlicy, dokumentują swoją pracę  

w dzienniku elektronicznym/dziennikach papierowych. 

15. Dyrektor szkoły wskazuje przydział nauczycieli biblioteki, świetlicy do zespołu 

nauczycielskiego, który tworzy wraz z nauczycielem edukacji przedmiotowej lub 

wychowawcą.  Współpracę koordynuje nauczyciel wiodący.  

16. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne 

rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym/dzienniku papierowym.  

17. Realizowane tematy lekcji/ zajęć nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego 

z dopiskiem przed tematem: (NZ) 

18. Zapisy w dzienniku elektronicznym/dzienniku papierowym są podstawą do stwierdzenia 

wykonania pracy i rozliczania godzin ponadwymiarowych. 

19. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela dłuższej niż dwa tygodnie 

dyrektor/wicedyrektor przydziela za niego zastępstwo, w innym przypadku zajęcia  

są odwoływane, o czym informowani są przez wychowawcę uczniowie i rodzice. 

20. Wychowawcy, pedagog, logopeda, psycholog, nauczyciele realizujący zajęcia pomocy 

psychologiczno pedagogicznej zobowiązani są do nadzorowania zdalnej pracy uczniów, 

którzy są objęci formami wspomagania lub   o stwierdzonej  wcześniej niewydolności 

wychowawczej rodzin. O szczególnie trudnych przypadkach informować telefonicznie, 

mailowo dyrektora. 

21. Nauczyciele mogą wykonywać swoją pracę zdalnie z domu lub bezpośrednio w szkole, 

decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.  

22. Zgodnie z harmonogramem, wszyscy nauczyciele przedmiotów/zajęć są dostępni 

telefonicznie lub za pomocą komunikatorów zgodnie z udostępnionym harmonogramem 

dla uczniów i rodziców w celu indywidualnej porady, konsultacji, pomocy 

przy wykonywaniu zadań. 

 

§ 8. 

Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach. 

   

1. Doboru treści kształcenia należy dokonywać do ustalonego tygodniowego rozkładu lekcji  

w poszczególnych klasach z uwzględnieniem przedłożonych przez nauczycieli zmian  

w programach nauczania. 

2. Zakres nauczanych treści zawartych w planie pracy na dany tydzień wraz tematem, celami 

i ze źródłem pozyskania przez ucznia wiedzy, zadaniami do wykonania, niezbędnymi 

informacjami, nauczyciel przesyła uczniowi poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS 

jednocześnie przesyłając do wiadomości rodziców i wicedyrektora przez zakładkę 

„wiadomości”. Czynności nauczyciel wykonuje zgodnie z harmonogramem.  

3. Nauczyciele opracowują tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania  

w poszczególnych oddziałach klasowych. Opracowane treści uzgadniają  

z dyrektorem/wicedyrektorem do czwartku poprzedzającego kolejny tydzień. Treści  

te wysyłane są do wiadomości rodziców poprzez dziennik elektroniczny. 
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4. Zakres dobranych treści e-lekcji ma uwzględniać czas jej trwania – 30 minut. Pozostała 

część jednostki dydaktycznej przewidziana jest na konsultacje indywidualne z uczniami  

i dodatkowe wyjaśnienia. 

5. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego 

nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem 

równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami  

z pozostałych przedmiotów. 

6. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami 

nieistotnymi. 

7. Przygotowane przez nauczyciela materiały zawierają kolejne treści  z podstawy 

programowej oraz są: 

1) zgodne z zatwierdzonym zmodyfikowanym rozkładem materiału i planem lekcji, 

2) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb 

edukacyjnych. 

8. Nauczyciele realizujący nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacji ustalają z rodzicem 

dziecka sposób realizacji tych zajęć oraz formę komunikacji. 

9. Nauczyciele wychowania fizycznego w szczególności realizują alternatywne formy, 

mieszczące się w podstawie programowej wychowania fizycznego (np. edukacja 

prozdrowotna, profilaktyka, regulaminy gier i dyscyplin sportowych), oraz przygotowują 

zestawy ćwiczeń do samodzielnego wykonywania. 

10. Nauczyciele przy realizacji treści z podstawy programowej i zadań dla ucznia 

uwzględniają: 

1) wiek i etap rozwoju uczniów; 

2) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia;  

3) dostosowanie wymagań; 

4) sytuację rodzinną ucznia; 

5) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;  

6) dostępność w domu do sprzętu komputerowego i Internetu; 

7) aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, 

telewizor, telefon); 

8) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

9) zróżnicowanie zadań w każdym dniu;  

10) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

11. Ilość materiału powinna być dostosowana do możliwości rozwojowych ucznia 

i proporcjonalna do ilości godzin przedmiotu w danym tygodniu (praca ucznia nie powinna 

przekraczać ilości godzin przedmiotu w tygodniowym planie zajęć). 

12. Jeśli nauczyciel stwierdza potrzebę modyfikacji zestawu programów nauczania zgłasza ten 

fakt dyrektorowi proponując zmianę, którą pisemnie uzasadnia. Dyrektor po zapoznaniu 

się z uzasadnieniem po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną wprowadza odpowiednie 

zmiany. 

 

§ 9. 

Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość 

 

1. Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie z zapisami statutu szkoły. 

2. Sprawdzanie osiągnięć i ocenianie ucznia następuje na podstawie: 

1) przesłanych prac w formie elektronicznej, 

2) przeprowadzonych sprawdzianów postępów ucznia przez Internet, 

3)  innych aktywności po uzgodnieniu nauczyciela z uczniem. 

3. Oceny wystawiane na bieżąco są wpisywane do dziennika elektronicznego. 
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4. Przy ocenianiu podczas pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

należy uwzględnić, co uczeń zrobił dobrze, co wymaga poprawy, a także wysiłek 

wkładany w wykonanie zadania przez ucznia. Ocenia się za: 

1) odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych; 

2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;  

3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form 

komunikowania się on-line; 

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

inną drogą elektroniczną, np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy; 

5) sprawdzany, kartkówki przeprowadzane on-line; 

6) testy on-line udostępnione na wybranej platformie; 

7) inne formy. 

5. Prace zadawane uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają ocenie, 

uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, 

urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich 

korzystają. 

6. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, mając jednak na uwadze 

wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków higieny. 

7. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane 

z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

8. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel 

ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób – tj. za pomocą sms lub  

w wersji papierowej. 

9. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 

kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany 

poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności 

wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia, 

10. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły przy ustalaniu oceny 

zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym. 

11. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą być 

przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form 

porozumiewania się na odległość. 

12. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach 

na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz konsultacji w trakcie wyznaczonych  

w tygodniowym planie godzin zajęć.  

13. Terminy informowania o sprawdzaniu postępów ucznia są zgodne z zapisami statutu 

szkoły. 

 

§ 10. 

Współpraca z rodzicami i uczniami formy wsparcia. 

 

1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez dziennik 

elektroniczny/wiadomości.  

2. Nauczyciel przez dziennik elektroniczny wskazuje źródła i materiały niezbędne  

do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie 

lub rodzice mogą korzystać.  

3. Zadania dla uczniów umieszczane w dzienniku elektronicznym są również zadaniami dla 

uczniów do pracy bieżącej. 

4. W dzienniku elektronicznym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany 

ustalonych form pracy zdalnej. 
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5. Uczeń/rodzic zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych 

w dzienniku elektronicznym. 

6. Jeśli uczeń/rodzic nie ma możliwości odbierania i przesyłania informacji przez Internet, 

powinien skontaktować się z wychowawcą lub nauczycielem i indywidualnie ustalić 

sposób współpracy. 

7. W przypadku pytań, wątpliwości związanych ze zdalnym nauczaniem uczeń/rodzic 

pozostaje w kontakcie z wychowawcą oraz nauczycielami uczącymi. 

8. Wychowawca w czasie zajęć z wychowawcą jest do dyspozycji uczniów i rodziców. 

9. Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem  

w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia  

w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań 

domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.). 

10. Rodzice uczniów klas IV - VIII czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu  

i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym przez 

nauczyciela. 

11. Rodzice uczniów klas I – IV są w kontakcie z nauczycielem wychowawcą, przekazują 

dzieciom treści i zadania przekazywane przez nauczyciela, wspomagają  

w utrwalaniu wiedzy, pozyskiwaniu nowych wiadomości z wykorzystaniem 

proponowanych przez nauczyciela pomocy i źródeł. Przesyłają nauczycielowi wykonane 

przez dziecko zadania na wskazany adres komunikacji elektronicznej.  

12. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych 

przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym LIBRUS. 

13. Każdy nauczyciel prowadzi z rodzicami konsultacje dotyczące postępów ucznia  

(min. 1 raz w tygodniu). O formie i terminie nauczyciel informuje rodziców uczniów przez 

dziennik elektroniczny lub w innej dogodnej dla obu stron formie. 

14. Nauczyciele specjaliści będą rozpoznawać aktualną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie 

w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, opracowując plan 

działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno – psychologicznych  

i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku 

lokalnym.  

15. Formy i harmonogram pracy specjalistów zostaną przekazane przez dziennik 

elektroniczny. 

16. Specjaliści i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są odpowiedzialni 

za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

17. Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku 

szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami 

poradni pp. 

18. Rodzice/ prawni opiekunowie wspomagają swoje dzieci w nauce zdalnej przez czuwanie 

nad prawidłowością odrabiania prac domowych, wykonywania zadań przez dzieci, 

kontakty z nauczycielami.  

19. W komunikacji pamięta o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń -

nauczyciel. Prowadzona korespondencja stanowi część dokumentacji przebiegu 

nauczania/wychowania. 

20. Nauczyciel dostrzegając brak aktywności ucznia i rodzica na dzienniku elektronicznym, 

informuje wychowawcę, który wyjaśnia przyczynę braku aktywności. 

21. Rodzic dziecka powinien wyjaśnić brak udziału dziecka w zajęciach na zasadach 

ustalonych z wychowawcą. 

22. W czasie lekcji/zajęć obowiązkowych uczniowie kl. IV – VIII powinni w czasie 45 minut 

od rozpoczęcia danych zajęć zalogować się na platformie lub w inny sposób nawiązać 

kontakt z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia. Jeśli nie jest to możliwe z przyczyn 

technicznych, w późniejszym czasie nawiązują kontakt z nauczycielem przedmiotu/ zajęć. 
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23. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej kontaktują się z nauczycielem prowadzącym zajęcia 

w godzinach jego pracy, a jeśli to nie jest możliwe z przyczyn technicznych, 

w późniejszym czasie.  

24. Jeśli uczeń nawiąże kontakt z nauczycielem zgodnie z zapisami w punktach 22  i 23,  

to w dzienniku elektronicznym nauczyciel we frekwencji wpisuje uczniowi symbol NZ 

(nauczanie zdalne). Zapis ten oznacza jednocześnie obecność ucznia w zajęciach.  

W przypadku nienawiązania kontaktu ucznia z nauczycielem, nauczyciel zaznacza 

uczniowi nieobecność na zajęciach. 

25. Nauczyciel na początku każdych zajęć wysyła informację do uczniów związaną  

z realizowanym tematem. Jeśli to nie jest możliwe z przyczyn technicznych, kontaktuje się 

z uczniami w wybranym przez siebie, umożliwiającym kontaktowanie się z uczniami, 

czasie. 

26. Nauczyciel danego przedmiotu/ danych zajęć jest do dyspozycji ucznia w czasie trwania 

zajęć z uczniem zgodnie z planem lekcji. W wyjątkowych sytuacjach komunikacja może 

odbywać się po zajęciach, jeśli zaistnieją problemy komunikacyjne natury technicznej. 

27. Uczeń może komunikować się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny, platformę 

e-learningową, telefonicznie lub inny komunikator. 

28. Uczeń pracuje na udostępnionych w czasie lekcji/ zajęć materiałach w dowolnym 

dla siebie czasie, chyba że nauczyciel ustalił pracę zdalną dla wszystkich w jednym czasie. 

29. Nauczyciel może usunąć ucznia z lekcji on-line, jeśli uczeń zakłóca przebieg lekcji 

prowadzonej dla wszystkich uczniów klasy w jednym czasie. 

30. Jeśli nauczyciel planuje zadanie, które wymaga korzystania z jakiegoś narzędzia w tym 

samym czasie informuje o tym uczniów dzień wcześniej biorąc pod uwagę dostępność 

do sprzętu komputerowego przez ucznia. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

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

nauczania na odległość. 

2. Dyrektor/Wychowawcy klas przekazują rodzicom i uczniom dokument w formacie PDF 

lub WORD na indywidualne konta ucznia i rodzica w dzienniku LIBRUS. 

3. Dyrektor szkoły przekazuje drogą elektroniczna dokument w formacie PDF lub WORD 

nauczycielom szkoły w celu zapoznania się i przestrzegania. 

4. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań 

prowadzonych w ramach kształcenia online. 

5. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej 

i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami. 

6. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy  

z zachowaniem drogi służbowej. 

7. Dyrektor szkoły pełni dyżur w godzinach wskazanych w komunikacie na stronie 

http://www.sprejfabr.rejowiec.pl 

 

 

 

 


