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REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. PROF. JANA CZEKANOWSKIEGO W CMOLASIE 

  

 

Podstawa prawna: 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. 

 

 

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem 

epidemiologicznym nauka jest realizowana poprzez wykorzystanie metod i technik 

kształcenia na odległość. 

2. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych prowadzone są z wykorzystaniem materiałów 

przesyłanych rodzicom drogą mailową, z wykorzystaniem ustalonych komunikatorów 

oraz kontaktu telefonicznego. 

3. W klasach 1-3 wychowawcy oraz pozostali nauczyciele ustalają plan zajęć 

dostosowany do możliwości, w tym umiejętności informatycznych, uczniów. 

Wychowawca ustala godzinę codziennego spotkania na żywo w aplikacji Teams – min. 

jedna lekcja, pozostałe zajęcia są prowadzone przy wykorzystaniu e-dziennika lub 

kontaktu telefonicznego. Język angielski oraz religia w klasach prowadzone są na 

podobnych zasadach jak w klasach 4-8. 

4. Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach 4-8 odbywają się w czasie 

rzeczywistym zgodnie z planem lekcji poprzez e-dziennik Librus oraz aplikację TEAMS 

(pozostałe zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu wybranych platform 

edukacyjnych). 

5. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć trwa 45 minut. 



2 
 

6. Minimum jeden dzień przed lekcją z daną klasą nauczyciel planuje zajęcia 

wykorzystując interfejs lekcyjny z dziennika elektronicznego. Podczas planowania 

zajęć wpisuje temat przyszłej lekcji (lub wybiera z listy), zaznacza opcję „Wyślij do 

rodziców i uczniów wiadomość o zaplanowaniu zajęć”.  

7. Wszystkie spotkania online powinny być wpisane do terminarza w e-dzienniku, 

z bezpośrednim linkiem do aplikacji Teams. 

8. Wychowawca:  

1) informuje uczniów o zasadach pracy podczas nauczania zdalnego, sposobach 

komunikowania się (uczeń korzysta z dziennika lekcyjnego, gdzie informacje 

o zaplanowanych lekcjach pojawiają się na koncie ucznia i rodzica), 

2) porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny 

sposób z każdym uczniem – informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom 

prowadzącym zajęcia w danej klasie, 

3) reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, 

które zgłaszają uczniowie lub rodzice, 

4) wskazuje sposób kontaktu ze swoimi wychowankami i warunki w jakich 

uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą 

klasy, 

5) w ramach zajęć z wychowawcą realizuje program wychowawczo-

profilaktyczny, zapoznaje się z problemami uczniów, wspiera ich, pomaga 

w rozwiązywaniu problemów, otacza swoich wychowanków opieką 

i zainteresowaniem, motywuje do pracy, w razie potrzeby współpracuje 

z pedagogiem szkolnym, 

6) koordynuje wraz z pedagogiem szkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

w swojej klasie. 

9. Zajęcia rewalidacje, wyrównawcze, pozostałe zajęcia z zakresu udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem. 

10. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują tematy oraz frekwencję na bieżąco 

w dzienniku elektronicznym, na podstawie rzeczywistego dołączenia ucznia do zajęć 

bądź odebrania wiadomości lub odesłania materiału do oceny.  

11. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z PSO. 
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12. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie, powinni być do nich przygotowani tak 

jak w przypadku zajęć stacjonarnych. Brak jakiejkolwiek formy kontaktu z uczniem 

podczas lekcji traktowany jest jak nieobecność. 

13. O przyczynie nieobecności ucznia na lekcji zdalnej rodzic/opiekun jest zobowiązany 

poinformować nauczyciela/wychowawcę przez dziennik Librus lub telefonicznie. 

14. Nauczyciele mogą prowadzić lekcje z miejsca zamieszkania lub sali lekcyjnej. 

15. Za zgodą dyrektora pracę zdalną mogą podjąć nauczyciele objęci kwarantanną, 

z miejsca odbywania kwarantanny. 

16. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcje zdalne mogą być odwoływane lub 

wyznaczone będzie zastępstwo. 

 


