
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie 

z dnia 23 października 2020 r.  

  

  

  

 

 

 

 

 

Regulamin   

organizacji kształcenia na odległość   

w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego   
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Podstawa prawna:   
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1) 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. z 2020 r. poz. 1389, 

z późn. zm.).  
2. 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, z późn. zm.).  
3. Statut Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie.  



  
 OGÓLNE ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ  

§1.   
1. Kształcenie na odległość to kształcenie, w którym nauczający znajduje się w dystansie 

przestrzennym lub czasowym od kształcącego się. Proces nauczania jest pobudzany i 

kierowany przez nauczyciela w sposób pośredni i ciągły za pomocą różnych mediów 

pozwalających pokonać dystans.  
2. Szkoła odpowiada za merytoryczne i techniczne prowadzenie kształcenia na 

odległość.  
3. Szkoła zapewnia nauczycielom dostęp do infrastruktury informatycznej, 

oprogramowania i Internetu zgodnie z możliwościami technicznymi.   
4. Uczniowi, komputer lub tablet wyposażony w kamerę i mikrofon oraz dostęp do 

Internetu zapewnia rodzic/prawny opiekun.   
5. Uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają 

za odpowiedzialne, rzetelne i systematyczne wywiązywanie się z obowiązku 

uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych przez szkołę na odległość.  
6. W wyjątkowych sytuacjach szkoła może udostępnić sprzęt niezbędny do aktywnego 

udziału ucznia w zajęciach prowadzonych na odległość.  
7. Komunikacja pomiędzy uczniem a nauczycielem, nauczycielem a rodzicem, 

nauczycielami - uczniami – rodzicami a dyrektorem będzie odbywać się w obrębie 

Microsoft Office 365 (Teams, Outlook), wiadomości w edzienniku, poczty 

szkolnej spjozefow@interia.pl  lub telefonicznie.  
8. Kształcenie na odległość będzie realizowane z wykorzystaniem aplikacji 

Microsoft Teams, dziennika elektronicznego zgodnie z rozkładem zajęć w nim 

zamieszczonym.  
9. Edukacja zdalna będzie realizowana w trybie synchronicznym i asynchronicznym.   
10. Uczniowie logują się do aplikacji Teams z wykorzystaniem przekazanych loginów i 

haseł.  
11. Nauczyciele mogą korzystać z następujących źródeł i materiałów niezbędnych do 

prowadzenia zajęć:  
1) Zintegrowanej platformy edukacyjnej e-podręczniki;   
2) Serwisu internetowego YouTube – filmy i prezentacje;   
3) Platform e-learningowych;   
4) Bezpiecznych strony internetowych;   
5) Innych platform edukacyjnych np.: Genially,   
6) książek i podręczników.  

12. Źródła i inne wykorzystywane materiał, podręczniki i ćwiczenia wykorzystywane na 

danej lekcji, będą zamieszane przez nauczycieli w zakładce Zadania domowe w dzienniku 

elektronicznym łącznie z tematem zajęć, którego dotyczą.  
13. Dyrektor szkoły na bieżąco przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje 

o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w szczególności w zakresie organizacji 

kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych.  
  

PLAN I ZAKRES TREŚCI NAUCZANIA  
§2.   

1. W czasie kształcenia na odległość jest realizowany Szkolny Zestaw Programów, 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny z dostosowaniem form i metod realizacji.  

2. Dyrektor wraz z nauczycielami modyfikuje, w razie potrzeby, Szkolny 

Zestaw Programów Nauczania, Program Wychowawczo-Profilaktyczny oraz tygodniowy 
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zakres treści nauczania dostosowując do stosowanych metod i technik kształcenia na 

odległość.  

3. Treści edukacyjne podawane podczas kształcenia na odległość będą służyły realizacji 

podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji 

uczniów w ramach poszczególnych zajęć.  

4. Czas trwania zajęć prowadzonych na odległość wynosi 30 minut.   
5. Zajęcia nauczyciele planują i konstruują w taki sposób, aby uwzględniały:  

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;  
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;  
3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w 

ciągu dnia;  
4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;  
5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;  
6) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć.  

6.  Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.  
  

UCZESTNICTWO UCZNIÓW W ZAJĘCIACH  
§3.  

1. Uczestnictwo ucznia w zajęciach, nauczyciel potwierdza w dzienniku elektronicznym 

na podstawie aktywnego udziału ucznia w zajęciach online, wykorzystując stosowane 

skróty.   
2. Sposoby i terminy usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach 

zdalnych stosowane są zgodnie z zapisami Statutu.   

3. Jeśli uczeń nie uczestniczy w zajęciach:  
1) z powodu trudności technicznych - zgłasza on lub jego rodzice/prawni opiekunowie 

ten fakt do wychowawcy, wychowawca zgłasza do dyrektora w celu rozwiązania 

problemu;   
2) z przyczyn innych np. choroby - rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani 

zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy, nieobecność usprawiedliwiają;  
3) z powodu uchylania się od obowiązku szkolnego – 

nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach w ciągu miesiąca wynosi co 

najmniej 50% wychowawca zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły i przedstawia wykaz 

działań jakie podjął we współpracy z pedagogiem, aby zmobilizować ucznia do udziału w 

zajęciach. Dyrektor podejmuje kolejne kroki mające na celu wyegzekwowanie realizacji 

obowiązku szkolnego przez ucznia.  
4. W przypadku trudności technicznych po stronie ucznia/prawnego opiekuna 

dyrektor, we współpracy z organem prowadzącym, powinien bez zbędnej zwłoki 

rozwiązać ten problem, np. udostępnić uczniowi sprzęt, przeszkolić z obsługi aplikacji.   

5. W przypadku braku możliwości rozwiązania trudności technicznych lub innych 

związanych z udziałem ucznia w kształceniu na odległość, dyrektor zapewnia inny sposób 

kształcenia niż z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość np. przekazywanie materiałów ćwiczeniowych w formie papierowej, udział 

ucznia w zajęciach na terenie szkoły, z zachowaniem reżimu sanitarnego.   
  
  

MONITOROWANIE I OCENIANIE POSTĘPÓW UCZNIÓW  
§4.  

  
1. Uczniowie oceniani są zgodnie z zasadami określonymi w Statucie szkoły.  



2. W trakcie kształcenia na odległość obowiązują Przedmiotowe Sposoby Oceniania 

dostępne na stronie internetowej szkoły określające sposób monitorowania postępów 

uczniów.  

3. Zachowanie ucznia w czasie kształcenia na odległość oceniane jest również w 

zakresie:  
1. wywiązywania się z obowiązków ucznia m.in. systematycznego, punktualnego 

odsyłania prac w formie określonej przez nauczyciela;  

2. dbałości o piękno mowy ojczystej – m.in. przestrzegania kultury rozmowy, kultury 

języka w mowie i piśmie;  

3. dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób - m.in. umiejętność 

zachowania się w sieci, stosowanie etykiety;  
4. okazywania szacunku innym osobom uczestniczącym w zajęciach.   
4. Informowanie uczniów i rodziców/prawnych opiekunów uczniów o postępach ucznia 

w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się jak dotychczas za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego, jak również, w razie potrzeby, 

poprzez Teams  lub telefonicznie za zgodą ucznia i/lub rodzica/prawnego opiekuna.   
  
  

DOKUMENTOWANIE REALIZACJI ZADAŃ  
§5.  

  
1. Realizację zadań, przebieg nauczania i wychowania, organizację pomocy 

psychologicznej w okresie kształcenia na odległość dokumentuje się w dzienniku 

elektronicznym: w dziennikach oddziałów, dziennikach zajęć, dziennikach specjalisty i 

świetlicy. W wersji papierowej dokumentuje się pracę biblioteki szkolnej i zajęć 

ucznia klasy 2a.  
2. W dzienniku odnotowuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, 

frekwencję uczniów na zajęciach, oceny, prace domowe.  
  

KLASYFIKACJA  
§6.  

1. Klasyfikacja półroczna, roczna i końcowa w kształceniu zdalnym odbywa się na 

zasadach określonych w Statucie szkoły i w formie zdalnej lub stacjonarnej, wskazanej 

przez dyrektora na podstawie sytuacji epidemiologicznej.  
2. Rada pedagogiczna uchwala wyniki klasyfikacji zgodnie z zapisami w Regulaminie 

Rady Pedagogicznej.   
  
  

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY, POPRAWKOWY, SPRAWDZIAN WIEDZY   
I UMIEJĘTNOŚCI, NARUSZENIE PROCEDURY WYSTAWIENIA OCENY  

§7.  
  

1. Postępowanie w przypadku naruszenia procedury wystawiania oceny odbywa się na 

zasadach określonych w Statucie szkoły, przy użyciu dostępnych narzędzi 

multimedialnych:  
1) uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie za pomocą wiadomości e-mail skierowanej na 

adres spjozefow@interia.pl mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tych 

ocen;  
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2) spotkanie komisji oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się 

w warunkach i w sposób określony przez dyrektora.  
2. Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy oraz sprawdzian wiedzy i 

umiejętności ucznia na wniosek o uzyskanie wyższej od przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania odbywają się na warunkach 

i zasadach określonych w Statucie szkoły, przy użyciu dostępnych narzędzi 

multimedialnych.  
3. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz możliwości technicznych 

sprawdzian wiadomości i umiejętności, egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy mogą być 

przeprowadzone w sposób:  
1) stacjonarny;  
2) zdalny z wykorzystaniem platformy Teams w czasie rzeczywistym.  

  
KONSULTACJE  

§8.  
1. Nauczyciele są do dyspozycji uczniów od poniedziałku do piątku zgodnie z 

obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć.  
2. Konsultacje uczniów i rodziców z nauczycielami będą odbywały 

się z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Office, dziennika elektronicznego w module 

wiadomości lub telefonicznie, według ustalonego harmonogramu, dostępnego na stronie 

internetowej szkoły, lub w innym terminie po wcześniejszym 

uzgodnieniu. Harmonogram konsultacji oraz możliwe formy, uczniom i 

rodzicom, przekazuje wychowawca klasy.  

  
  

NAUCZYCIELE – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY  
§9.  

1. Nauczyciele - wychowawcy świetlicy pracują zdalnie, zgodnie z tygodniowym 

rozkładem pracy świetlicy.   
2. W zdalnej pracy świetlicy jest wykorzystywana platforma Office 365 - 

grupa Wirtualna świetlica, w ramach której w godzinach pracy świetlicy, uczniowie mogą 

łączyć się z nauczycielem - wychowawcą.   
3. Materiały i propozycje organizacji czasu wolnego nauczyciele -

 wychowawcy świetlicy zamieszczają w prowadzonym na stronie internetowej szkoły 

Blogu świetlicy.  
  

NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI  
§10.  

1. Nauczyciele specjaliści, realizując kształcenie na odległość, dostosowują sposoby oraz 

metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych 

programów edukacyjno-terapeutycznych, prowadzą konsultacje i rozmowy.  
2. W pracy nauczyciele specjaliści wykorzystują platformę Office 

365 tworząc grupy do poszczególnych zajęć oraz inne dostępne środki komunikacji w 

celu wsparcia nauczycieli, rodziców ucznia i ucznia.   
3. Swoją pracę dokumentują w dziennikach elektronicznych.   
  

BIBLIOTEKA SZKOLNA  
§11.  

1. W okresie kształcenia na odległość zawieszone jest wypożyczanie książek i 

podręczników z biblioteki szkolnej dla klas będących w zdalnym nauczaniu.   



2. Nauczyciel - bibliotekarz kontaktuje się z uczniami z wykorzystaniem strony 

internetowej a w razie potrzeby zdalnie z wykorzystaniem Office 365 lub telefonicznie.  
  

RADA PEDAGOGICZNA  
§12.  

1. W czasie kształcenia na odległość zebrania rady pedagogicznej odbywają się zgodnie 

z Regulaminem Rady Pedagogicznej w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy 

Office 365.   
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

§13.  
1. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapewnić 

uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki w domu.   
2. Nauczycieli, przy pracy z komputerem, obowiązują normy i przepisy zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.  
3. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych 

uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i 

przetwarzają oraz są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w szkolnej 

polityce ochrony danych osobowych.  

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywany prywatny sprzęt 

komputerowy.  
5. Każdy wychowawca jest zobowiązany przekazać uczniom i ich rodzicom informacje 

dotyczące zasad bezpiecznej pracy z komputerem, w sieci oraz 

bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych oraz zapoznać ze “Szczegółowymi 

zasadami bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych obowiązującymi w Szkole Podstawowej im. 

Mieczysława Romanowskiego w Józefowie”.    
  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
§14.  

1. Praca zdalna odbywa się w terminie wskazanym przez przepisy nadrzędne i 

ogłoszonym przez dyrektora.   
2. Przed przystąpieniem do pracy zdalnej nauczyciel, uczeń i 

rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego 

Regulaminu a potwierdzeniem tego będzie odczytanie wiadomości w dzienniku 

elektronicznym.   
3. Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły.  
4. Regulamin wchodzi z dniem 26 października 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


