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Regulamin organizacji kształcenia na odległośd  

w okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1386), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązao w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493  

ze zmianami), 

3. 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. 2020 poz. 1389 ze zmianami). 

§ 1 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły odpowiada  

za organizację realizacji zadao tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległośd lub innego sposobu realizacji tych zadao. 

2. Poniższe zasady obowiązują wszystkich uczniów szkoły objętych w danym okresie kształceniem 

na odległośd zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez rząd oraz ministra właściwego do 

spraw oświaty. 

§ 1 

1. Uczniowie realizują naukę zgodnie z obowiązującym planem lekcji z wykorzystaniem platformy 

Office 365, a zwłaszcza aplikacji Teams oraz dziennika elektronicznego Vulcan. 

2. W kontaktach z nauczycielami uczniowie korzystają z kont pocztowych Outlook/Office 365 lub 

kontaktują się poprzez dziennik elektroniczny. Nie należy korzystad z prywatnych skrzynek 

poczty elektronicznej. 

3. Nauczanie na odległośd organizowane jest zarówno w formie synchronicznej (lekcje online  

w czasie rzeczywistym) jak i asynchronicznej, z zachowaniem zasady, że około 50% czasu pracy 

ucznia danego dnia odbywa się online. Pozostały czas pracy, to zlecona przez nauczyciela praca 

własna z książką/zeszytem dwiczeo/zeszytem. 

4. Lekcje online trwają od 30 minut (pozostały czas lekcji przeznaczony jest na pracę własną 

uczniów w zakresie realizacji tematu lekcji) do 45 minut i odbywają się z wykorzystaniem 

aplikacji Teams.  
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5. Podczas lekcji online uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do pracy z włączonymi 

kamerami. 

6. Obecnośd uczniów na zajęciach odnotowują na bieżąco nauczyciele przedmiotów. 

7. Zapisy frekwencji uczniów systematycznie weryfikują wychowawcy uwzględniając informacje 

od uczniów i ich rodziców/opiekunów. Jeśli uczeo z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub 

technicznych nie może danego dnia uczestniczyd w zajęciach kształcenia na odległośd, 

rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do kontaktu z wychowawcą.  

8. Podstawowe formy monitorowania pracy ucznia przewidują jego aktywny udział w lekcjach 

online oraz potwierdzanie wykonania zadanej pracy w formie ustalonej przez nauczyciela. 

9. Realizacja zajęd wychowania fizycznego opiera się na zlecaniu uczniom różnorodnych prostych  

i znanych im już form aktywności fizycznej, które uczeo ma obowiązek wykonywad  

w dogodnym dla siebie czasie pod nadzorem osoby dorosłej w warunkach zapewniających 

bezpieczeostwo. 

10. W ramach zajęd wychowania fizycznego uczniowie otrzymują także od nauczycieli porady  

i instrukcje jak właściwie dbad o higienę i dobre samopoczucie podczas nauki zdalnej.  

11. W ocenianiu bieżącym stosuje się obowiązujące zapisy statutu (WO).  

12. Nauczyciele oceniają uczniów także za ich zaangażowanie, aktywnośd, sumiennośd, 

samodzielnośd pracy oraz terminowośd wykonywania zadao ale również za poprawnośd ich 

wykonania. 

13. Możliwe jest ponadto przeprowadzanie quizów czy testów online jak również indywidualnej 

rozmowy audio lub audiowizualnej z uczniem będącej formą ustnej odpowiedzi  

w czasie rzeczywistym. 

14. Ocenianie zachowania uczniów polegad będzie na podsumowaniu zachowania ucznia                             

w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkół, w okresie przywrócenia zajęd                                       

w szkołach a także funkcjonowania ucznia w okresie nauki na odległośd, a zwłaszcza jego 

systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki. 

15. Wszystkie oceny uwzględniające wywiązywanie się uczniów z powierzonych zadao oraz uwagi 

dotyczące funkcjonowania uczniów w okresie zdalnego nauczania będą odnotowywane                            

w e-dzienniku. 

16. Szkoła udostępnia uczniom w ramach posiadanych zasobów niezbędny sprzęt komputerowy 

przeznaczony do realizacji nauki zdalnej. 

§ 2 

1. Nauczyciele odpowiadają za merytoryczne przygotowanie zajęd zdalnych.  

2. Uczeo i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie 

się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległośd. 



SZKOŁA PODSTAWOWA IM.  MARII  KONOPNICKIEJ  W PRZYSTAJNI  

3 
 

3. Uczeo przebywający w domu podczas kształcenia na odległośd realizuje obowiązek szkolny pod 

opieką rodziców/opiekunów prawnych. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości 

realizowania funkcji opiekuoczych. Prosimy, aby rodzice/opiekunowie stosowali się do 

przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej.  

4. Niektóre z zajęd wymagają uczestnictwa w nich uczniów w zaplanowanym czasie, np. lekcje 

online. Inne mogą mied formę zadao, dwiczeo czy kart pracy przesyłanych przez nauczyciela do 

samodzielnej realizacji przez ucznia. 

5. Zadania określone przez nauczycieli mogą posiadad termin ukooczenia (przesłania). Termin 

wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie lub w treści 

samego zadania. 

6. Prosimy o motywowanie dziecka do systematycznej, równomiernej pracy nad przyswajaniem 

materiału i wykonywaniem dwiczeo. Kształcenie zdalne nakierowane jest także na 

kształtowanie odpowiedzialności, rzetelności i systematyczności.  

7. Zajęcia zdalne przewidują także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów, a zadania 

wykonywane przez uczniów i podejmowane przez nich działania mogą byd oceniane. 

8. Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie lub                        

w treści samego zadania.  

9. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeo powinien zawiadomid 

nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie.  

10. Jeśli uczeo ma wątpliwości, jak wykonad zadanie lub nie potrafi go wykonad – powinien zgłosid 

to nauczycielowi aby uzyskad jego pomoc. 

11. Nauczyciele dostosowują zakres materiału oraz jego treści dla poszczególnych klas 

uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów oraz możliwośd opanowania danego 

materiału w procesie kształcenia na odległośd. 

12. Wszyscy nauczyciele zostają zobligowani do pozostawania w bieżącym kontakcie z dyrekcją, 

administracją szkoły oraz innymi nauczycielami z wykorzystaniem e-dziennika oraz poczty 

służbowej. 

13. Nauczyciele zobligowani są do pozostawania w stałym kontakcie z uczniami i ich rodzicami 

poprzez dziennik elektroniczny. 

14. Organizując uczniom kształcenie na odległośd nauczyciele muszą pamiętad o uwzględnieniu 

zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeo umożliwiających komunikację 

elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniad 

aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeo elektronicznych, ich 

dostępnośd w domu uczniów, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

15. Nauka prowadzona na odległośd może byd realizowana z wykorzystaniem materiałów 

edukacyjnych udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych 
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przez ministra właściwego do spraw oświaty, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne czy 

wydawnictwa oraz portale oświatowe. 

§ 3 

1. Celem realizacji programu kształcenia z użyciem metod i technik kształcenia na odległośd 

uczniowie powinni mied dostęp do urządzeo mających dostęp do Internetu wyposażonych                                

w ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące wskaźnikiem ekranowym, 

mikrofon oraz kamerkę. Zalecany (ale niewymagany) jest dostęp do drukarki.  

2. W przypadku problemów technicznych szkoła postara się zdalnie wesprzed w ich rozwiązaniu. 

Jednak pracownicy szkoły nie mają kompetencji, aby świadczyd usługi doradztwa IT związanego                     

z obsługą sprzętu i oprogramowania.  

3. W przypadku utrzymywania się problemów technicznych z kształceniem zdalnym należy 

zawiadomid szkołę, która wskaże możliwośd zorganizowania zdalnego nauczania w inny 

sposób.  

4. Należy pamiętad, że wykorzystanie sprzętu komputerowego, tabletu lub telefonu oraz smart 

TV służy realizacji obowiązku szkolnego i nie odbywa się w celach rozrywkowych. Dlatego 

należy ze zrozumieniem podejśd do konieczności zapewnienia komfortu i wygody pracy 

uczniów. Zaleca się zapewnienie, schludnego, czystego biurka, odpowiednich narzędzi pracy 

oraz dobrego oświetlenia i ergonomii.  

5. Należy unikad pracy przy komputerze i urządzeniach mobilnych w godzinach wieczornych. Jeśli 

jednak uczeo decyduje się za zgodą rodziców na pracę po zmroku zalecamy ustawienie  

w systemie operacyjnym filtra światła niebieskiego, aby uniknąd problemów ze zmęczeniem  

i bezsennością. 

6. Uczniowie powinni pamiętad aby regularnie robid sobie przerwy od patrzenia w ekran 

monitora. W tym celu należy odejśd od stanowiska komputerowego, smart TV lub innych 

urządzeo. Aby wzrok mógł odpocząd zaleca się patrzenie przez okno lub kilka chwil aktywnego 

wypoczynku. Warto też wykonad odpowiednie dwiczenia fizyczne, przeznaczone dla osób 

pracujących ze sprzętem komputerowym. Stanowczo odradza się w czasie przerw korzystania  

z urządzeo elektronicznych (przerwa nie może polegad na wykorzystaniu gier lub lekturze stron 

internetowych). Należy także bezwzględnie stosowad zasady ergonomii, systematycznie 

odpoczywad oraz dbad o wentylację pomieszczenia 

7. Uczniowie powinni spędzad przed ekranem monitora/telefonu/telewizora tylko tyle czasu, ile 

to absolutnie konieczne. Zwraca się uwagę rodzicom, że wykorzystanie urządzeo ekranowych  

w edukacji powinno wiązad się z ograniczeniem oglądania telewizji, korzystania z telefonów, 

tabletów i komputerów poza czasem przeznaczonym na naukę.  

8. Ponieważ korzystanie z tabletu, telefonu i monitora komputerowego ma zdecydowanie 

negatywny wpływ na zdrowie, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie zobowiązani są do 

rozsądnego planowania aktywności online.  



SZKOŁA PODSTAWOWA IM.  MARII  KONOPNICKIEJ  W PRZYSTAJNI  

5 
 

9. Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę 

na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz stosownych rozporządzeo ministra 

właściwego do spraw oświaty.  

10. Rozwiązania stosowane przez szkołę są zgodne z zasadami bezpieczeostwa dzieci w sieci 

internetowej. Ponieważ jednak współczesne systemy operacyjne mają charakter 

wielozadaniowy, a urządzenia przeznaczone w domu ucznia do realizacji zdalnej edukacji mogą 

zawierad połączenia prowadzące do szkodliwych stron, należy zachowad szczególną czujnośd, 

która wynika z obowiązków opiekuoczych rodziców lub opiekunów prawnych. Rekomenduje 

się zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej. 

11. W sieci internetowej istnieje kilka grup ryzyka, do których należy: cyberprzestępczośd, 

cyberbullying, wyłudzanie danych, zagrożenia związane ze szkodliwym oprogramowaniem oraz 

szkodliwymi treściami. Ochrona uczniów przed tymi i innymi zagrożeniami jest obowiązkiem 

rodziców/opiekunów prawnych.  

12. Należy zwracad uwagę na wszystkie programy, aplikacje czy strony internetowe używane 

podczas nauczania zdalnego. Nauczyciel korzystając z tego typu rozwiązao i wskazując je 

uczniom podczas nauczania zdalnego kieruje się zasadami bezpieczeostwa w sieci. Uczeo, 

korzystając z nich, musi także je zachowad! W szczególności nie należy korzystad ze stron 

wskazywanych przez przeglądarkę lub programy antywirusowe zainstalowane na komputerze 

jako podejrzane, nie należy także klikad na reklamy internetowe, jakie mogą pojawid się  

w czasie korzystania ze szkolenia zdalnego, na linki do serwisów niewskazywanych 

bezpośrednio przez nauczyciela, nie pobierad załączników niewskazanych przez nauczyciela.  

13. Wybór i sposób zainstalowania ewentualnych rozwiązao do kontroli rodzicielskiej należy do 

indywidualnie do każdego rodzica/opiekuna prawnego. Szkoła rekomenduje stosowanie takich 

rozwiązao podczas nauki zdalnej. 


