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REGULAMIN 

NAUCZANIA ZDALNEGO 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 

Z ODDZIAŁAMI INTGRACYJNYMI W KOZIENICACH 

 

Podstawa prawna  

 Rozporządzenie Ministra 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. poz. 1389, 1830 i 1859) z późn. zmianami. 

 Podstawowe założenia pracy zdalnej w szkole – Gmina Kozienice  
 

 

§ 1 

OGÓLNE ZALOŻENIA NAUCZANIA ZDALNEGO 

 

1. Nauczanie zdalne oznacza zawieszenie wszystkich obowiązkowych zajęć (ujętych w 

ramowych planach nauczania) stacjonarnych i przejście na nauczanie zdalne dla wszystkich 

uczniów. 

2. Podstawową formą komunikacji jest e-dziennik oraz Platforma Office 365 - aplikacja 

Teams, służbowa poczta elektroniczna nauczycieli – e-wiadomości. 

3. Nauczanie zdalne prowadzone jest w formie lekcji on-line i formie podawczej. 

4. O wyborze sposobu prowadzenia zajęć (wideolekcja, lekcja podawcza) w ramach nauczania 

zdalnego decyduje dyrekcja szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy, uwzględniając 

specyfikę nauczanego przedmiotu i zakres materiału. 

5. Przy organizacji pracy zdalnej brane są pod uwagę zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy komputerze lub innym urządzeniu multimedialnym. 

6.  Wybór metody pracy zdalnej powinien uwzględnić dzienny czas pracy ucznia przed 

komputerem lub innym urządzeniem multimedialnym. 

7. Jeżeli uczniowie nie posiadają dostępu do odpowiedniego sprzętu komputerowego lub 

Internetu umożliwiającego płynne kształcenie na odległość, nauczanie może odbywać się 

w wyjątkowych okolicznościach na terenie szkoły, pod opieką wyznaczonych przez 

dyrektora nauczycieli (nauczyciele wspomagający, bibliotekarze, opiekunowie świetlicy) 

za pomocą urządzeń znajdujących się w placówce. 

8. Czas trwania lekcji on-line: od 30 do 45 minut / w zależności od przekazywanych treści - o 

tym decyduje nauczyciel /, pozostały do końca lekcji czas może stanowić praca własna 

uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów 

9. Lekcje w formie on-line prowadzone są w ilości minimum 2/3 tygodniowego wymiaru zajęć 

z danego przedmiotu, pozostały wymiar czasu to forma podawcza. 

10. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele w dzienniku elektronicznym na bieżąco 

odnotowują tematy oraz frekwencję uczniów. 

11. Wychowawcy i nauczyciele zobowiązani są do systematycznego zamieszczania i 

uaktualniania rozkładu zajęć poszczególnych klas wraz z informacją o formie zajęć, 

tematyce, zadaniach dla uczniów z terminem ich wykonania /przesłania, tak by rodzice 

mieli możliwość zapewnienia dziecku dostęp do komputera/. 

12. Wychowawcy i nauczyciele zobowiązani są do współpracy w zakresie ustalania liczby i 

rodzaju zadawanych uczniom prac do samodzielnego wykonania oraz prac domowych - 

uczniowie muszą mieć odpowiedni czas na wywiązanie się z zadanych im prac oraz 

wsparcie i pomoc nauczycieli. 

13. Wychowawcy i nauczyciele powinni zapewnić możliwość konsultacji on-line dla uczniów 
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i rodziców, w tym realizacja „Dnia otwartego szkoły” w formie zdalnej. 

14. Nauczyciele pracę zdalną wykonują z siedziby szkoły lub domu – o tym decyduje dyrekcja 

szkoły. 

15.  W przypadku czasowej nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostaje przez dyrekcję 

szkoły odwołana. 

16. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą 

wychowawcy oddziałów lub dyrekcja szkoły poprzez e-dziennik i stronę szkoły.  

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

wiadomości z wysłanymi zadaniami do pracy zdalnej. Jeśli uczeń lub rodzic nie odczytuje 

na bieżąco wiadomości, nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do 

poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy oraz pedagoga szkolnego. 

18. Wychowawca podejmuje próbę kontaktu z rodzicami ucznia, co odnotowuje w dzienniku w 

zakładce „Kontakty z rodzicami”. Po nieudanej próbie kontaktu z rodzicami wychowawca 

klasy informuje Dyrekcję oraz pedagoga szkolnego o braku realizacji nauczania przez 

ucznia. 

19. W przypadku, kiedy choroba ucznia uniemożliwia mu naukę, rodzice informują o tym 

wychowawcę klasy, a ten nauczycieli. Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy w 

zajęciach i w miarę możliwości realizuje zaległy materiał. 

20. Podczas zdalnego nauczania każdy nauczyciel jest zobowiązany do zmodyfikowania 

rozkładu materiału tak, aby umożliwił on realizację podstawy programowej. 

21. Planując zajęcia lekcyjne nauczyciel musi pamiętać o dostosowaniu zadań dla uczniów z 

opinią lub orzeczeniem PPP oraz nauczanych indywidualnie. 

 

§ 2 

ORGANIZACJA NAUCZANIA ZDALNEGO W KLASACH 1-3 

 

1. Wszystkie zajęcia edukacyjne będą realizowane zgodnie z obowiązującym każdą klasę 

planem lekcyjnym. 

2. Szkoła pracuje w systemie podawczym przez e-dziennik i on-line w systemie Teams. 

3. Zajęcia odbywają się zgodnie ze szkolnym planem godzinowym i przedmiotowym. 

4. Lekcje on-line prowadzone są z edukacji polonistycznej, matematycznej, środowiskowej i 

języka angielskiego w ilości 2/3 tygodniowego wymiaru godzin z danej edukacji, zaś 1/3 

godzin może być prowadzona w formie podawczej. 

5. Pozostałe lekcje opisane będą w e-dzienniku, w zakładce – zadania domowe; opisy mogą 

być urozmaicone ciekawymi filmikami. 

6. Każdego dnia będą prowadzone 2 godz. lekcji on-line z edukacji wczesnoszkolnej / 2 lekcje 

po 30-45 minut, rozdzielone przerwą ok. 10- 15 minut/, następnie zgodnie z planem danej 

klasy realizowane będą lekcje j.angielskigo – wówczas w danym dniu uczniowie będą mieli 

3 godziny lekcji on-line. 

7. W kalendarzu Teams – zapisany będzie plan spotkań z klasą na cały tydzień / godziny 

spotkań dobiera każdy nauczyciel stosownie do swojego planu lekcji tak, aby nie uległy 

zmianie lekcje religii i j. angielskiego/. 

8. W pracy zdalnej nie należy przeciążyć dzieci pracą przy komputerze. 
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§ 3 

ORGANIZACJA NAUCZANIA ZDALNEGO W KLASACH 4-8 

 

1. W klasach 4 -  8 pierwszeństwo w zajęciach on-line mają przedmioty wiodące tj.: język 

polski, historia, język obcy, matematyka, informatyka, przyroda, biologia, geografia, 

chemia, fizyka w ilości 2/3 tygodniowego wymiaru godzin z danego przedmiotu, zaś 1/3 

godzin może być prowadzona w formie podawczej. 

2. Szkoła pracuje w systemie podawczym przez e-dziennik i on-line w systemie Teams. 

3. O wyborze sposobu prowadzenia zajęć (wideolekcja, lekcja podawcza) w ramach nauczania 

zdalnego decyduje dyrekcja szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy, uwzględniając 

specyfikę nauczanego przedmiotu i zakres materiału. Wybór metody pracy zdalnej 

powinien uwzględnić dzienny czas pracy ucznia przed komputerem lub innym urządzeniem 

multimedialnym. 

4. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o: 

1) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów, 

2) zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/, 

3) dziennik elektroniczny, 

4) komunikację poprzez pocztę elektroniczną, 

5) lekcje on-line, 

6) programy telewizji i audycje radiowe, 

7) zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych w e-wiadomościach w dzienniku 

elektronicznym, 

8) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, z których uczeń korzysta w szkole, 

9) kontakt mailowy, telefoniczny z nauczycielem, 

10) własne materiały opracowane przez nauczyciela dostosowane do potrzeb uczniów 

(nagrane filmy i wiadomości głosowe, prezentacje itp.), 

11) inne sposoby wskazane przez dyrekcję szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy 

wsparciu organu prowadzącego. 

 

5. Nauczyciele zobowiązani są do umieszczenia planu lekcji on-line w zakładce „Kalendarz” 

w aplikacji Teams  na okres tygodnia lub dłużej.  

6. O wprowadzeniu zmian w kalendarzu nauczyciele są zobowiązania poinformować uczniów 

przez e-dziennik.  

7. W przypadku odwołania lekcji on-line nauczyciel informuje uczniów poprzez wycofanie z 

„Kalendarza” stosownego zapisu lub poprzez wiadomość w e-dzienniku, najpóźniej do 

godz. 8.00 w danym dniu. 

 

§ 4 

UCZNIOWIE POSIADAJĄCY ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA 

SPECJALNEGO 

1. Dla uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrekcja szkoły 

zapewnia możliwość indywidualnej pomocy prowadzonej na terenie szkoły. 

2. Nauczyciel wspomagający pracuje z dzieckiem indywidualnie w wybranym miejscu 

szkoły, łączy się z całą klasą w czasie lekcji on-line, przerabia ćwiczenia wskazane w 

lekcji podawczej. 

3. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne  mogą 

być realizowane w formie bezpośredniej pracy z dzieckiem w szkole. 

 

https://epodreczniki.pl/
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§ 5 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NAUCZANIU ZDALNYM 

1. W czasie pracy zdalnej realizowane są wszystkie formy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

2. Zajęcia mogą być prowadzone on-line oraz w formie podawczej. 

3. W przypadku trudności w połączeniu internetowym dopuszcza się zastosowanie innych 

komunikatorów. 

 

§ 6 

ZACHOWANIE UCZNIÓW PODCZAS NAUKI ZDALNEJ 

1. Uczeń zasiada przed komputerem, loguje się do aplikacji w takim czasie, aby 

punktualnie mógł uczestniczyć w lekcji. 

2. Uczeń ma obowiązek przygotować podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy 

oraz inne materiały wskazane przez nauczyciela. 

3. Uczniowie podczas lekcji zabierają głos jedynie wówczas, gdy zostaną uprzednio 

poproszeni przez nauczyciela.  

4. Na początku wypowiedzi podają swoje imię. 

5. Uczeń może zgłosić chęć zabrania głosu na czacie. Nauczyciel kończy swoją 

wypowiedź lub ją przerywa i wskazuje, kiedy uczeń może się wypowiedzieć. 

6. W czasie lekcji głos zabiera w danym czasie tylko jedna osoba, wyznaczona przez 

nauczyciela. Pozostali uczniowie słuchają wypowiedzi. 

7. Uczeń ma obowiązek odesłania zadanych prac w terminie ustalonym przez nauczyciela 

danego przedmiotu. 

8. Zabrania się w czasie lekcji on-line wyłączać głośniki innych uczniów lub nauczyciela, 

komentować wypowiedzi czy w inny sposób zakłócać zajęcia. 

9. Jeżeli istnieją takie możliwości, uczeń włącza również kamerę. 

10. Za niewłaściwe zachowanie w czasie lekcji będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze 

statutem szkoły. 

11. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować i upubliczniać. 

12. Podczas zajęć na czacie uczniowie mogą pisać tylko informację bezpośrednio dotyczące 

lekcji. Nie zamieszczają filmików, komentarzy, memów itp. 

13. Zachowania typu: wykluczanie innych, wyśmiewanie, podszywanie się pod kogoś 

innego, przerabianie zdjęć stanowią przemoc rówieśniczą i mają skutki prawne. 

14. Nagrywanie lekcji i udostępnianie zdjęć lub nagrań osobom trzecim, w tym na 

platformach społecznościowych, wymaga zgody zainteresowanych osób. Jeżeli takiej 

zgody się nie uzyska jest to naruszenie wizerunku danej osoby, które jest dobrem 

osobistym w rozumieniu cywilnoprawnym i stanowi naruszenie prawa. 

15. Uczeń powinien zadbać o to, by w pomieszczeniu, w którym się znajduje, panowała 

cisza (wyciszony telefon, wyłączony telewizor itp.) 

16. Uczeń bierze udział w lekcji siedząc przy biurku lub stole w taki sposób, aby uniknąć 

wad postawy. 

17. W pomieszczeniu znajduje się tylko sam uczeń lub w towarzystwie rodzica, który 

zachowuje ciszę. Rodzic służy pomocą w obsłudze komputera, ale nie podpowiada 

dziecku lub nie wykonuje za niego zadań. 

18. Kamera jest umieszczona w taki sposób, aby obejmowała tylko ucznia, a nie całe 

wnętrze pomieszczenia. 
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§ 7 

ZASADY OCENIANIA PODCZAS NAUKI ZDALNEJ 

 

1. Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym oparte są na zasadach zawartych w Statucie Szkoły. 

2. Zakres wiedzy i umiejętności podlegający ocenie zawarty będzie w materiałach 

przekazywanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

3. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w aneksach 

do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów 

4. Uczniowie zobowiązani są do regularnego kontaktu z nauczycielem oraz do odsyłania prac 

wskazanych przez nauczyciela w wyznaczonym terminie. 

5. Oprócz oceniania wiedzy i umiejętności uczniów, ocenie będzie podlegało zachowanie 

uczniów tym sumienność, terminowość i zaangażowanie w pracę zdalną zgodnie z 

zasadami ustalonymi przez nauczyciela każdego przedmiotu. 

6. Przy ustalaniu oceny z zachowania uczniów, pod uwagę będą brane wszystkie kategorie 

zachowania zapisane w Statucie oraz dodatkowo zaangażowanie ucznia w pracę zdalną. 

7. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie 

Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach. 
 

 
 

Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 8/2020/2021  

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach 

z dnia 1.10.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


