
  

 
REGULAMIN  

 
ZASADY NAUKI ZDALNEJ 

w Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina  
w Budach Siennickich 

(aktualizacja 26 października 2020r.) 
 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020r. poz. 910), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. u. z 2020 r., poz. 
493), 

• Rozporządzenie Ministerstwa 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. 2020 poz. 1389 ze zm.), 

• Statut Szkoły.  

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin zasad nauki zdalnej określa: 
 

1) sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia  
jej funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość; 

2) sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy  
z uczniami i rodzicami (w tym sposób konsultacji z rodzicami); 

3) zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach; 
4) sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w czasie trwania nauki zdalnej; 
5) możliwość modyfikacji szkolnego  zestawu programów nauczania; 
6) sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy                

 i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców               
 o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach; 

7) warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 
poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości,  
a także umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

 

§ 2. 
Postanowienia szczegółowe 

 

1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania: 
 

1) od dnia 25.03.2020r. zajęcia lekcyjne mogą być realizowane w formie zdalnej; 
2) pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim w przypadku nauki zdalnej nie 

świadczy pracy; 
3) pracownik odbywający kwarantannę lub izolację, jeżeli stan jego zdrowia na to 

pozwala, na podstawie złożonego oświadczenia, za zgodą Dyrektora szkoły może 
wykonywać swoją pracę zdalnie, 
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4) za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany 
powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie przebiegała nauka; 

5) zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania będą odbywać się na odległość; 
6) nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów 

udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności rekomendowanych 
 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,  
a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów telewizyjnych i audycji 
radiowych ; 

7) nauczyciel może prowadzić również lekcje za pomocą odpowiednich platform, 
wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne; 

8) podczas zajęć online należy zachowywać się zgodnie z zasadami pracy na lekcji  
oraz zasadami kultury osobistej.  
W szczególności: 

a) uczniowie bez wiedzy i zgody nauczyciela nie mogą rejestrować prowadzonych przez 
niego zajęć i udostępniać autorskich materiałów dydaktycznych, 

b) uczniowie potwierdzają swoją obecność na zajęciach poprzez zalogowanie 
 się w godzinach zajęć do platformy, na której odbywają się lekcje online, 

c) podczas posługiwania się czatem uczniowie dbają o kulturę języka oraz stosują  
się do zasad dobrego wychowania, 

d) na platformie uczniowie przechowują, udostępniają i tworzą jedynie pliki potrzebne  
na lekcji. Podczas zajęć uruchamiają tylko pliki, programy i strony internetowe polecone 
przez nauczyciela, 

e) zdjęcia profilowe uczniów nie mogą naruszać zasad ustawy o prawach autorskich  
oraz przepisów o ochronie wizerunku. Nie mogą nikogo obrażać, ośmieszać, wzbudzać 
niepokoju i innych negatywnych uczuć; 

f) Łamanie zasad zawartych w punktach a) -  e) może skutkować obniżeniem oceny 
zachowania dla ucznia. 

9) uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji online  z powodów technicznych 
 lub innych mają obowiązek poinformować o tym nauczyciela przedmiotu   
oraz są zobowiązani  do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej  
oraz uzupełnienia notatki - tak, jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych. 

10) uczniowie są zobowiązani do odesłania w wyznaczonym przez nauczyciela czasie 
 i ustalonej formie ( sprawdzianów, testów, wypracowań, prac domowych, itd.). 
Nieodesłanie bez uzasadnionej  przyczyny, w wyznaczonym czasie, wymaganej pracy 
pisemnej może być równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

11) nauczyciele realizują zajęcia edukacyjne, stosując zamienne formy i metody kształcenia 
na odległość: zajęcia prowadzone online na zmianę z zajęciami z możliwością odroczonej 
realizacji zadań; 

12) formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  
czy posiadającymi opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać 
zalecenia wynikające z w/w dokumentów (m.in. wydłużenie czasu pracy); 

13) uczniom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz uczniom, którzy ze względu 
na trudne warunki w domu nie będą mogli uczyć się zdalnie,  dyrektor w porozumieniu  
z rodzicami jest zobowiązany zorganizować naukę na terenie szkoły z wykorzystaniem 
szkolnych komputerów;  

14) wychowawca klasy monitoruje pracę wychowanków (ustala dostęp do sprzętu  
i Internetu, kontroluje we współpracy z innymi nauczycielami realizację obowiązku nauki, 
współpracuje z rodzicami, czuwa nad bezpieczeństwem w sieci), a w razie problemów 
niezwłocznie powiadamia o tym  dyrektora szkoły; 
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15) zapoznanie się przez ucznia ze zadanym materiałem i odrabianie lekcji jest obowiązkowe 
dla każdego ucznia. 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. Wychowawca jest zobowiązany niezwłocznie 
zgłosić taką informację dyrektorowi szkoły; 

16) na stronie www.budysiennickie.edu.pl będą zamieszczane materiały informacyjne  
i pomocnicze dla rodziców, uczniów i nauczycieli; 

17) na terenie szkoły organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy 
szkolnej dla uczniów klas I - III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę  
z pandemią COVID-19; 

18) konsultacje indywidualne lub grupowe z uczniami, w szczególności klasy VIII, mogą 
odbywać się w formie zdalnej lub na terenie szkoły z zachowaniem zasad reżimu 
sanitarnego (maksymalnie 5 osób w grupie).  

 

2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy   
z uczniami i rodzicami: 
 

1) dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami; 
2) problemy zgłaszane przez nauczycieli, uczniów, czy rodziców powinny być zgłaszane 

 do dyrektora szkoły; 
3) nauczyciel, rodzic, uczeń jest zobowiązany do regularnego odczytywania wiadomości 

wysyłanych przez e-dziennik i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenie 
 na nie odpowiedzi; 

4) nauczyciel, pracując zdalnie, jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może 
zostać wezwany przez dyrektora do szkoły; 

5) możliwe jest przeprowadzanie zebrania rady pedagogicznej, spotkania z rodzicami na 
odległość, za pomocą wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej (obecność 
będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez protokolanta, obok 
nazwiska uczestnika, obecności podczas takiego spotkania); 

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 szkoły; 

7) wychowawcy i nauczyciele prowadzą korespondencję z uczniami i rodzicami 
 poprzez e-dziennik. Na pytania, wysłane od poniedziałku do piątku do godz. 15:00, 
nauczyciele odpowiadają najpóźniej do godz. 16:00 następnego dnia; 

8) wychowawcy i nauczyciele pozostają  również w kontakcie telefonicznym lub innym 
ustalonym komunikatorze z rodzicami uczniów; 

9) uczniowie mają prawo zadawać pytania do zamieszczonych tematów i zadań; 
10)  szkoła zapewnia uczniom i rodzicom konsultacje z nauczycielami i specjalistami 

pracującymi w szkole według ustalonego harmonogramu; 
11) nauczyciel, który nie ma dostępu do komputera czy Internetu lub ma problemy 

techniczne, jest zobowiązany do poinformowania dyrektora szkoły i ustalenia innej 
formy przesyłania niezbędnych do nauki materiałów uczniom lub korzystania z narzędzi 
dostępnych w szkole. 

 

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

1) tematy, materiały do zajęć i pracy samodzielnej z poszczególnych przedmiotów 
 będą zamieszczane  przez nauczycieli w module „zadania domowe”; 

http://www.budysiennickie.edu.pl/
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2) materiał do zajęć pozalekcyjnych, tzw. kół zainteresowań, zaj. dydaktyczno-
wyrównawczych, zaj. korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, będzie 
zamieszczany zgodnie z ilością zajęć w tygodniu przez e-dziennik oraz stronę 
internetową; 

3) materiał przeznaczony dla oddziałów przedszkolnych będzie zamieszczany w module 
wiadomości lub w  inny uzgodniony z rodzicami sposób; 

4) materiał z poszczególnych przedmiotów powinien być tak dobrany, żeby czas realizacji 
odpowiadał rozkładowi w tygodniowym planie zajęć, zgodnie z ramowym planem 
nauczania i uwzględniał przede wszystkim zakres podstawy programowej danego 
przedmiotu/edukacji; 

5) nauczyciele przesyłają zagadnienia, łącząc kształcenie z użyciem monitorów ekranowych 
i bez ich użycia. Zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, 
 jego wiek i etap edukacyjny; 

6) nauczyciele uczący w danej klasie zamieszczają materiały do godziny 8:30; 
7) wychowawca koordynuje plan pracy swojej klasy na każdy kolejny tydzień, kontrolując 

ilość zadawanych prac, formę ich wykonania i obciążenie uczniów danego dnia. 
Jeśli uzna, że ilość materiału i zajęć jest za dużym obciążeniem dla uczniów, 
to konsultuje z nauczycielami, co można przełożyć na kolejny dzień, czy tydzień  
lub w jaki inny sposób zrealizować daną partię materiału; 

8)  w trakcie tygodnia nie można dokładać nowego materiału/lekcji, która nie była ujęta         
w tygodniowym planie pracy danej klasy. 

 

4. Sposób dokumentowania i realizacji zadań szkoły: 
 

1) dyrektor ustala sposób dokumentowania realizacji zadać szkoły; 
2) nauczyciele zobowiązani są do: 

a) regularnego odnotowania tematów lekcji oraz wpisów w zadaniach domowych  
wg zasad ustalonych w pkt 3 ust. 1 w e-dzienniku, co będzie traktowane jako 
potwierdzenie obecności w pracy, 

b) nauczyciele biblioteki i świetlicy do prowadzenia dokumentacji papierowej, w której 
zapisują realizację zadań wyznaczanych przez dyrektora, 

c) realizacji najważniejszych treści podstawy programowej, 
d) dostosowania treści i metod pracy do możliwości uczniów, warunków pracy 

 i nauki, dostępu do Internetu, sprzętu multimedialnego, itp., 
e) we wpisie frekwencji, w każdej z klas, na czas kształcenia na odległość wpisywania 

oznaczenia: zn – zdalne nauczanie przy prowadzeniu lekcji z odroczonym terminem 
wykonywania zadań; 

3) Dokumentację papierową nauczyciele okazują dyrektorowi raz w miesiącu. 
 

5. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania: 
 

1) szkolny zestaw programów nauczania może zostać zmodyfikowany  
 o treści zawarte w e-podręcznikach, e-ćwiczeniach i innych materiałach pomocniczych  
dostępnych do kształcenia na odległość. 

 

6. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy  
i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców  
o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach: 
 

1) podczas pracy na odległość, każdy nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z zadawanych 
prac i sprawdzać jego wiedzę ; 
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2) nauczyciel poprzez e-dziennik, bądź inne komunikatory (mail, telefon) przekazuje 
uczniom i rodzicom informacje, za co uczeń jest oceniony; 

3) prace, które mają zostać ocenione, przesyłane są na służbowy adres mailowy wskazany 
przez nauczyciela lub w inny ustalony sposób; 

4) wszystkie oceny powinny zostać wpisane do e-dziennika  w przeciągu 14 dni od daty  
oddania wykonanej pracy przez ucznia; 

5) inne zasady oceniania regulować będą odrębne przepisy (uchwały rady pedagogicznej, 
Statut Szkoły). 

 

7. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 
egzaminu semestralnego , sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania 
rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania: 
 

1) w przypadku niemożności organizowania zadań, zawartych w powyższym punkcie 7, 
zgodnie z  zasadami zawartymi w Statucie Szkoły, zadania te będą zorganizowane 
również w formie zdalnej; 

 

§ 3 
Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania 
postanowień Polityki ochrony danych osobowych. 
 

2. Dyrektor zapewnia sobie prawo do wprowadzania zmian w ww. regulaminie. 
 

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26.10.2020 r. 
 

 
  

Dyrektor szkoły 


