
Regulamin zdalnego nauczania obowiązujący w Szkole Podstawowej                          

im. Jana Pawła II w Mściowie 

 

I Zadania Dyrektora i Nauczycieli 

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

organu prowadzącego w sytuacji, w której dotychczas prowadzone zajęcia zostają 

zawieszone.  

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

oraz uczniów za pośrednictwem dziennika internetowego Librus, strony internetowej szkoły 

oraz za pomocą mediów społecznościowych powołując się na odpowiednie rozporządzenie                 

w tej sprawie  

3. Nauczanie na odległość prowadzone jest z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams                     

i  e-dziennika Librus Synergia.  

4. Wychowawca zobowiązany jest sprawdzić, czy wszyscy rodzice oraz uczniowie mają 

dostęp do dziennika internetowego, oraz czy uczniowie mają dostęp do aplikacji Teams.                            

W przypadku, kiedy takiego dostępu nie ma, wychowawca ma obowiązek poinformować                    

o tym fakcie Dyrektora szkoły. Dyrektor generuje wówczas nowe dostępy.  

5. Nauczyciele mają obowiązek poinformować Dyrektora szkoły, czy dysponują 

odpowiednimi narzędziami, które umożliwią im prowadzenie zdalnego nauczania.                           

W przypadku, kiedy nauczyciel nie dysponuje takim sprzętem, Dyrektor zobowiązany jest 

udostępnić nauczycielowi pracownię na terenie szkoły, która będzie spełniała wymagania 

techniczne umożliwiające prowadzenie zdalnego nauczania (komputer przenośny lub 

stacjonarny, stałe łącze internetowe), bądź po podpisaniu odpowiedniej umowy, wypożyczyć 

nauczycielowi komputer przenośny.  

6. Dopuszcza się pracę zdalną nauczyciela z domu, pod warunkiem wystąpienia nauczyciela    

z wnioskiem do Dyrektora szkoły o możliwościach technicznych i spełnionych warunkach 

BHP pozwalających na organizację pracy w domu nauczyciela.  

 7. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji podstawy programowej zgodnie                                    

z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć stosując różnorodne metody pracy.  

8. Nauczyciele mogą dokonywać modyfikacji rozkładu materiału z danego przedmiotu tak 

aby umożliwiał on realizację podstawy programowej. 

 

 

 

 



II Bezpieczeństwo 

1. Po ogłoszeniu decyzji o przejściu szkoły na nauczanie zdalne, należy przeprowadzić 

pogadanki z uczniami na temat bezpiecznej pracy w Internecie.  

2. Za pomocą dziennika Librus, strony internetowej szkoły oraz mediów społecznościowych 

należy przekazać krótką instrukcję bezpiecznej pracy w Internecie.  

3. Głównym narzędziem kontaktu z rodzicami i uczniami jest dziennik internetowy, który jest 

szyfrowany certyfikatem bezpieczeństwa. Opcjonalnie dopuszczalne są inne platformy i 

portale służące do komunikacji w Internecie, pod warunkiem, że spełniają one warunki 

bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.  

4. Platformy edukacyjne, z których korzystają nauczyciele w czasie zdalnego nauczania, 

powinny zawierać treści gwarantujące realizację podstawy programowej. Zaleca się 

korzystanie z platform rekomendowanych przez MEN, wydawnictwa oraz portale 

edukacyjne.  

5. Pliki, które nauczyciele przesyłają do rodziców oraz uczniów powinny być przeskanowane 

aktualnym programem antywirusowym. 

 

III Prowadzenie zajęć 

1. Jednostka lekcyjna trwa 30 min.  

2. Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym rozkładem zajęć. 

3. W klasach IV – VIII na początku zdalnego nauczania ustala się realizację zajęć i dzieli się 

je na lekcje online prowadzone z wykorzystaniem aplikacji Teams i lekcje realizowane                       

w formie wysyłanych materiałów poprzez e-dziennik Librus. 

4. W klasach I – III wszystkie zajęcia odbywają się w formie online. 

5. Rekomenduje się, aby w czasie lekcji online uczeń miał włączoną kamerę i wyciszony 

mikrofon. 

6. Każdy nauczyciel planuje zajęcia online wpisując je w Kalendarz w aplikacji Teams. 

7. Każdy nauczyciel jest zobowiązany utworzyć Zespół w aplikacji Teams wpisując nazwę 

swojego przedmiotu i klasę.  

8. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do zmodyfikowania rozkładu materiału tak, aby 

umożliwił on realizację podstawy programowej.  

9. Nauczyciele mogą dokonać modyfikacji w zespołach przedmiotowych.  

10. Rozkład materiału należy zmodyfikować uwzględniając czas, w jakim będzie 

obowiązywało nauczanie zdalne.  



11. Wychowawcy w ramach godziny wychowawczej poinformują uczniów o zasadach 

bezpiecznego i higienicznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację. 

12. Zlecając prace samodzielne, nauczyciel będzie brał pod uwagę możliwości 

psychofizyczne uczniów. Czas na realizację pracy będzie proporcjonalny do wysiłku, jaki 

uczeń musi włożyć w jej wykonanie. 

13. Każdy rodzic może konsultować się z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą 

dziennika elektronicznego.. W razie kontaktu telefonicznego rodzic może kontaktować się                       

w godzinach 8.00 – 15.00.  

14.  Nauczyciel w dzienniku elektronicznym umieszcza oceny za prace uczniów. 

15. Nauczyciel pracujący zdalnie musi pamiętać o zachowaniu zasad higieny pracy ucznia. 

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

Uczniowie powinni korzystać również z podręczników oraz zeszytów przedmiotowych                        

i zeszytów ćwiczeń.  

17. Planując zajęcia lekcyjne nauczyciel musi pamiętać o dostosowaniu form i metod pracy 

do potrzeb uczniów mających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.  

18. W przypadku zgłoszenia Dyrektorowi szkoły lub wychowawcy klasy przez rodzica 

problemu z dostępem do Internetu, a co za tym idzie problemem z uczestnictwem                             

w zajęciach szuka się sposobów na rozwiązanie problemu.  

 

IV Ocenianie i klasyfikowanie 

1. Udostępniając uczniom zadania do pracy zdalnej, nauczyciel może zadecydować o ich 

ocenie. 

2. Wystawiając ocenę cząstkową i roczną, należy brać pod uwagę dotychczasową pracę 

ucznia na danej lekcji, jak również specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana.  

3. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami 

uczącymi w danym oddziale i po zaczerpnięciu informacji z samooceny i oceny koleżeńskiej 

Ocenianie i klasyfikowanie w zależności od rozwoju sytuacji będzie uzupełniane                             

i dostosowywane. 

 

V. Odnotowywanie frekwencji uczniów 

1. Każdy nauczyciel ma obowiązek odnotowywania frekwencji uczniów w e-dzienniku                                 

i dzienniku papierowym. 



2. Frekwencję w e-dzienniku odnotowuje się w rubrykach „obecność zdalna”, „nieobecność 

zdalna”. 

3. Udział uczniów w zajęciach realizowanych w formie wysyłanych materiałów poprzez                       

e-dziennik Librus odnotowuje się na podstawie sprawdzenia faktu odczytania przez ucznia 

bądź jego Rodzica wysłanej przez nauczyciela wiadomości. 

4. Usprawiedliwianie nieobecności ucznia odbywa się zgodnie z dotychczasowymi zasadami.  

 

Niniejszy Regulamin może ulec modyfikacji w każdym czasie. O fakcie modyfikacji 

Regulaminu poinformowani zostają Nauczyciele i Rodzice za pośrednictwem                            

e-dziennika. Zmieniony Regulamin umieszcza się na stronie internetowej szkoły.  


