
Regulamin zdalnego nauczania 

w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie 

 
 

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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 ze zm.) 
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, 1859, 

1870 i 1960) 

 
§ 1 

Zasady zdalnego nauczania 
 

1. Nauczyciele prowadzący zdalne nauczanie w klasach 1-8 realizują zajęcia zgodnie 

z obowiązującym planem zajęć. Prowadzone przez nauczycieli zajęcia mogą być 

obserwowane przez dyrektora szkoły w ramach sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego.  

2. Szkoła do prowadzenia zdalnego nauczania udostępnia nauczycielom sprzęt 

komputerowy oraz salę do prowadzenia zajęć lub po wyrażeniu zgody przez dyrektora 

szkoły nauczyciel może prowadzić nauczanie zdalne z miejsca zamieszkania, 

wykorzystując własny sprzęt i dostęp do sieci Internet. 

3. Zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem dziennika elektronicznego. Zajęcia 

odbywają się w formie spotkań online na platformie Google Meet oraz w formie 

asynchronicznej poprzez przesłanie przez nauczycieli do uczniów materiałów, notatek, 

zadań do samodzielnej pracy. Ta asynchroniczna  forma pracy może dotyczyć zajęć: 

religia, wdż, wychowanie fizyczne, technika, plastyka, muzyka. Przy realizacji zajęć 

prowadzonych w formie online w szkole obowiązuje korzystanie z jednej, wspólnie 

wybranej platformy - Google Meet, z zachowaniem zasad bezpiecznego uczestnictwa 

w zajęciach w odniesieniu do wykorzystywanych technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

4. Na początku zajęć online nauczyciel zobowiązany jest poinformować uczniów 

o zachowaniu zasad  bezpiecznego korzystania z platformy Google Meet. 

5. Wychowawcy klas monitorują dostęp uczniów do infrastruktury informatycznej, 

oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami 

a nauczycielami prowadzącymi zajęcia. 

6. O braku  sprzętu, czy dostępu do sieci Internet uczniów wychowawca klasy informuje 

dyrektora szkoły. 

7. Zajęcia  wynikające z pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane są zdalnie  

zgodnie z planem zajęć. 

8. Wychowawca klasy informuje rodziców  za pośrednictwem e- dziennika o zajęciach 

z pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowanych zdalnie  z uczniami  w danej 

klasie. 

9. Zobowiązuje się nauczycieli do udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej w trakcie podczas bieżącej pracy oraz w formie zajęć 
specjalistycznych. 



10. Wychowawca klasy do której uczęszcza dziecko z orzeczeniem informuje rodziców 

o  sposobie organizacji zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych w formie uzgodnionej 

przez dyrektora szkoły z rodzicami. 

11. Lekcja przed komputerem trwa minimum 30 minut, zaś pozostały do końca lekcji czas 

może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na 

platformie do dyspozycji ucznia. Obowiązuje 45 minutowy czas trwania lekcji. 

12. Nauczyciele po przeprowadzonych zajęciach odnotowują w e-dzienniku zrealizowany 

temat zajęć i obecność uczniów. Obecność uczniów można odnotować także po danym 

dniu, w godzinach popołudniowych do godziny 19ej.[dotyczy zajęć w formie 

asynchronicznej] 

13. Dyrektor zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicowi możliwość konsultacji z 

nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia. Opracowuje harmonogram 

konsultacji, z którym zaznajamia uczniów i rodziców przez dziennik elektroniczny i 

stronę internetową szkoły. Uczeń lub rodzic zgłasza wcześniej nauczycielowi potrzebę 

konsultacji i ustala formę konsultacji. Dopuszcza się konsultację w formie spotkań 

online lub rozmowy telefonicznej.  

14. O powtarzających się nieobecnościach uczniów na zajęciach nauczyciel informuje 

wychowawcę klasy,  który kontaktuje się z uczniem lub rodzicami ucznia w celu 

ustalenia przyczyny nieobecności ucznia na zajęciach. O nieobecności ucznia na lekcji 

zdalnej informuje rodzic przez dziennik podając przyczynę nieobecności. Nieobecność 

uczniów usprawiedliwia rodzic. 

15. W przypadku problemów z nawiązaniem kontaktu z uczniem i jego rodzicami 

wychowawca klasy o tym fakcie powiadamia natychmiast  dyrektora szkoły. 

16. Na czas zdalnego nauczania nie dokonuje się modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć. 

17. Nauczyciele obowiązani są wybrać z zaplanowanego planu pracy dydaktyczno – 

wychowawczej z poszczególnych przedmiotów te treści podstawy programowej 

kształcenia ogólnego, które można optymalnie zrealizować w ramach zdalnego 

nauczania. 

18. W zdalnym nauczaniu należy realizować treści z podstawy programowej, a nie 

podręcznik. 

19. Nauka na odległość może być realizowana także z wykorzystaniem materiałów 

udostępnionych przez nauczyciela, a w szczególności tych rekomendowanych przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna 

www.epodreczniki.pl), materiałów Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej 

oraz portalu zdalne lekcje i innych. 

20. Sposoby i metody pracy z uczniami, a także przygotowane przez nauczycieli materiały 

muszą być dostosowane do możliwości i indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

uczniów.  W pracy z uczniami należy przestrzegać dostosowań wynikających z opinii 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

21. W okresie zdalnego nauczania obowiązują zasady i formy oceniania postępów uczniów 

ustalone przez nauczycieli na początku roku szkolnego. O każdej zmianie zasad 

monitorowania postępów uczniów (form sprawdzania wiedzy) w okresie zdalnego 

nauczania, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych  są obowiązani do 

poinformowania uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów). 

22. Nie dokonuje się modyfikacji szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, 

zagadnienia przeznaczone do realizacji w klasach 1-8 mają być realizowane na 

zajęciach klasach 1-3 w ramach edukacji wczesnoszkolnej, a w klasach 4-8  podczas 

zajęć z wychowawcą klasy. 

23. Nauczyciele mają obowiązek odpowiednio wcześniej informować uczniów 

o zaplanowanych kartkówkach, sprawdzianach, klasówkach z podaniem daty i godziny. 

http://www.epodreczniki.pl/


24. Wychowawca klasy zobowiązany jest do monitorowania udziału uczniów w zajęciach, 

frekwencji oraz osiągnięć uczniów w realizacji zdalnego nauczania. O występowaniu 

niepokojących przypadków natychmiast informuje dyrektora szkoły. 

25. Wychowawca, nauczyciel informuje rodziców o możliwości kontaktu. Ustala się 
następujące formy kontaktu podczas zdalnego nauczania: 

 
Formy kontaktu w okresie nauczania zdalnego 

Uczeń - Nauczyciel 
Podstawową formą kontaktu jest kontakt przez e-dziennik, ponadto uczniowie kontaktują się 

poprzez pocztę elektroniczną, telefon, Messenger, konsultacje online dla uczniów w każdy 

wtorek od godziny 14:05 do 14:50, konsultacje dla uczniów klasy ósmej z nauczycielami 

przedmiotów objętych egzaminem w każdy piątek od 11:30 do 14:05. 

Rodzic - Nauczyciel 
Podstawową formą kontaktu jest e-dziennik, ponadto Rodzice Mogą kontaktować się 

z nauczycielami w formie telefonicznej w każdą środę w godzinach od 15.00  do 16:00, poczta 

elektroniczna, w razie zaistniałej potrzeby kontakt telefoniczny jest możliwy w każdym dniu 

do godziny 15:00. 

Uczeń – Rodzic - Dyrektor 
Kontakt poprzez pocztę elektroniczną, telefon: 18 3345-362, 503 432 902, kontakt osobisty 

w szkole w poniedziałki po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.   

 

§ 2 

Zasady pracy biblioteki szkolnej 
 

1. W okresie zdalnego nauczania biblioteka szkolna realizuje swoje zadania w formie 

konkursów, akcji czytelniczych prowadzonych on-line, a także w trybie stacjonarnym 

na terenie szkoły. Uczniowie do nauczycieli lub do bibliotekarza mogą zgłaszać swoje 

potrzeby w zakresie wypożyczania książek i zostaną one im udostępnione w ciągu 

jednego dnia. 

1. Uczniowie klasy 8 mogą skorzystać z biblioteki szkolnej przy okazji odbywania 

konsultacji na terenie szkoły, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 

 

§ 3 

Zasady organizacji konsultacji dla uczniów klasy ósmej 
 

1. Dla uczniów klasy ósmej szkoła organizuje konsultacje z przedmiotów objętych 
egzaminem ósmoklasisty. 

1. Konsultacje będą odbywać się na terenie szkoły jeden raz w tygodniu z danego 
przedmiotu w ustalonych terminach. 

2. Nauczyciele opracują harmonogram konsultacji i przedstawią go uczniom 
i rodzicom klasy ósmej. 

3. Czas odbywania konsultacji nie może kolidować z czasem odbywania planowanych 
zajęć zdalnych. 

4. Konsultacje będą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
 

§ 4 

Zasady pracy Świetlicy  szkolnej 
 

1. Szkoła prowadzi  działalność opiekuńczą dla dzieci uczęszczających do klas 1-3, 
których rodzice są zatrudnieni  w podmiotach wykonujących działalność leczniczą 



oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

1. Organizacja pracy opiekuńczej powinna uwzględniać wytyczne MEN, MZ i GIS dla 
publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

2. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły 
o objęcie ich dziecka opieką. 

§ 5 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r. 

 

 

 

 


