
Regulamin zdalnego nauczania  

obowiązujący od dnia  26.10.2020 r. 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mikluszowicach 

I Zadania Dyrektora i nauczycieli  

1. Zdalne nauczanie wprowadza się w szkole decyzją Ministra Edukacji Narodowej, organu 

prowadzącego lub Dyrektora szkoły w sytuacji, w której zajęcia stacjonarne zostają 

zawieszone.  

2. O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców oraz 

uczniów za pośrednictwem dziennika internetowego Librus, strony internetowej szkoły lub 

telefonicznie w sytuacji utrudnionego kontaktu. 

3. Po ogłoszeniu decyzji o zdalnym nauczaniu, wychowawcy klas mają dwa dni 

na sprawdzenie, czy dane kontaktowe do rodziców, ich numery telefonów oraz ewentualnie 

adresy mailowe są poprawnie zapisane zarówno w dzienniku elektronicznym, 

jak i w dokumentacji szkolnej.  

4. Wychowawca zobowiązany jest uzyskać informacje, czy wszyscy uczniowie mają 

możliwości techniczne wymagane do nauczania zdalnego oraz czy rodzice i uczniowie mają 

dostęp do dziennika elektronicznego. W przypadku, kiedy takiego dostępu nie ma, 

wychowawca ma obowiązek poinformować rodzica o konieczności pobrania nowego hasła 

od administratora dziennika Librus. Szkoła, w miarę możliwości, udostępnia uczniom sprzęt 

komputerowy niezbędny do zdalnego nauczania. 

5. Nauczyciele mają obowiązek poinformować Dyrektora szkoły, czy dysponują odpowiednimi 

narzędziami, które umożliwią im prowadzenie zdalnego nauczania. W przypadku, kiedy 

nauczyciel nie dysponuje takim sprzętem, Dyrektor obowiązany jest udostępnić nauczycielowi 

sprzęt lub pracownię na terenie szkoły, która będzie spełniała wymagania techniczne 

umożliwiające prowadzenie zdalnego nauczania.  

6. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji podstawy programowej zgodnie z obowiązującym 

tygodniowym rozkładem zajęć stosując różnorodne metody pracy.  

7. Nauczyciele mogą dokonywać modyfikacji rozkładu materiału z danego przedmiotu tak, 

aby umożliwiał on realizację podstawy programowej.  

II Bezpieczeństwo  

1. Po ogłoszeniu decyzji o przejściu szkoły na nauczanie zdalne, należy przeprowadzić 

pogadanki z uczniami na temat bezpiecznej pracy w Internecie za pomocą dziennika Librus 

i strony internetowej szkoły. Informację o jej przeprowadzeniu należy odnotować w dzienniku 

lekcyjnym.  

2. Głównym narzędziem kontaktu z rodzicami i uczniami jest dziennik elektroniczny, który jest 

szyfrowany certyfikatem bezpieczeństwa. Opcjonalnie dopuszczalne są inne platformy i portale 

służące do komunikacji w Internecie, pod warunkiem, że spełniają one warunki bezpieczeństwa 

w cyberprzestrzeni.  

3. Platformy edukacyjne, z których korzystają nauczyciele w czasie zdalnego nauczania, 

powinny zawierać treści gwarantujące realizację podstawy programowej. Zaleca się 

korzystanie z platform rekomendowanych przez MEN, wydawnictwa oraz portale edukacyjne.  



III Prowadzenie zajęć  

1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do zmodyfikowania rozkładu materiału tak, 

aby umożliwił on realizację podstawy programowej.  

2. Wychowawcy w ramach godziny wychowawczej poinformują uczniów o zasadach 

bezpiecznego i higienicznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację.  

3. Zlecając prace samodzielne, nauczyciel będzie brał pod uwagę możliwości psychofizyczne 

uczniów. Czas na realizację pracy będzie proporcjonalny do wysiłku, jaki uczeń musi włożyć 

w jej wykonanie.  

4. Każdy rodzic może konsultować się z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą 

dziennika elektronicznego lub mailowo. Nauczyciel zobowiązany jest odpowiedzieć w ciągu 

48 godzin. W razie kontaktu telefonicznego lub przez komunikatory, uczeń i rodzic może 

kontaktować się z nauczycielem w godzinach 8.00 – 16.00.  

5. Lekcje realizowane są zgodnie z tygodniowym planem zajęć.  

6. Nauczyciel wpisuje oceny za prace uczniów w dzienniku elektronicznym.  

7. Nauczyciel pracujący zdalnie musi pamiętać o zachowaniu zasad higieny pracy ucznia. 

Realizacja podstawy programowej nie może opierać się tylko na zadaniach on-line. Uczniowie 

powinni korzystać również z podręczników oraz zeszytów przedmiotowych i zeszytów 

ćwiczeń.  

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

posiadających opinię oraz nauczanych indywidualnie.  

9. Lekcje on-line nauczyciel prowadzi na platformie MEET, podczas której uczeń zobowiązany 

jest do pracy przy włączonej kamerce.  

10. Nauczyciel dołącza uczniów do zajęć on-line na wyłącznie po zalogowaniu się ucznia 

imieniem i nazwiskiem. Nauczyciel ma prawo nie wpuścić lub usunąć z lekcji on-line osoby 

korzystające z innych, nieznanych nauczycielowi loginów. 

11. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania wychowawcy lub dyrektora szkoły 

o problemie z dostępem do Internetu oraz poinformowania wychowawcy o nieobecności 

dziecka na zajęciach on-line lub nieuczestniczeniu w innych formach aktywności ucznia 

wymaganej przez nauczyciela. Nieobecność ucznia na zajęciach on-line, rodzic zobowiązany 

jest usprawiedliwić do 48 godzin poprzez wysłanie wiadomości do wychowawcy przez 

dziennik elektroniczny. 

IV Ocenianie i klasyfikowanie  

1. Praca uczniów jest oceniana zgodnie z Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania – nauczanie 

zdalne. 

2. Udostępniając uczniom zadania do pracy zdalnej, nauczyciel powinien poinformować 

uczniów/rodziców, które z nich będą oceniane. 

3. Ocenę roczną zachowania wystawia wychowawca klasy po konsultacji z wszystkimi 

nauczycielami uczących w danej klasie. Ocena zachowania powinna uwzględniać postawę 

ucznia podczas nauczania zdalnego; m.in.: jego sumienność, systematyczność, terminowość 



oddawania prac, kulturę osobistą w kontaktach z nauczycielami i innymi uczniami 

oraz przestrzeganie netykiety.  

4. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – nauczanie zdalne  

a) Wewnątrzszkolny System Oceniania w nauczaniu zdalnym - na odległość, wprowadza się 

w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów 

edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest 

niemożliwa do kontynuowania na terenie szkoły.  

b) Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są 

w kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów wzbogacone o niżej wymienione 

formy pracy. W trakcie nauczania zdalnego obowiązują WZO zgodnie ze Statutem szkoły. 

c) Ocenianiu podlegają następujące aktywności uczniów:  

- odpowiedzi ustne,  

- prace pisemne,  

- aktywność na zajęciach, 

- terminowość odsyłania prac,  

- postawa ucznia wobec przedmiotu.  

d) Przesyłanie prac pisemnych odbywa się za pomocą  e-dziennika, opcjonalnie dopuszcza się 

inne platformy i portale wskazane przez nauczyciela. Nieusprawiedliwiony brak udziału w 

formach nauczania zdalnego skutkuje oceną niedostateczną.  Uczeń ma możliwość 

poprawienia ocen otrzymanych w czasie e- nauczania w sposób i w terminie wskazanym 

przez nauczyciela.  

e) Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa i Statutem szkoły. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują 

rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z zapisów w Statucie szkoły.  

 

5. Ocenianie i klasyfikowanie, w zależności od rozwoju sytuacji, będzie uzupełniane 

i dostosowywane.  

V Dokumentowanie realizacji zajęć i kontrola uczestnictwa ucznia w zajęciach 

1. Realizację zajęć nauczyciel potwierdza wpisem do dziennika elektronicznego do 24 godzin. 

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

wiadomości z wysłanymi zadaniami do pracy zdalnej.  

3. W przypadku powtarzających się nieobecności ucznia w formach nauczania zdalnego, 

nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie 

wychowawcę klasy.  

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

Librus w zakładce „Kontakty z rodzicami”.  

5. Po nieudanej próbie kontaktu z rodzicami wychowawca klasy informuje pedagoga 

lub Dyrektora o braku realizacji materiału nauczania przez ucznia.  

6. Jeżeli pedagog lub dyrektor również nie będzie mógł skontaktować się z rodzicem, 

powiadamia o tym fakcie organ prowadzący.  

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

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

w zajęciach i w miarę możliwości realizuje zaległy materiał.  

 

 

 



 

VI Bezpieczeństwo w sieci – RODO 

  

1. Przetwarzanie danych osobowych ucznia i nauczyciela 

  

a) Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane  

przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO  

oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego. 

b) Szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia  

przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji 

obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego 

w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

c) Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wiedzieć, jak szkoła jako administrator będzie 

przetwarzała dane osobowe jego dziecka w trakcie nauki zdalnej. 

d) Jeżeli platformy wykorzystywane do zdalnego nauczania są odrębnymi od szkoły 

administratorami przetwarzanych przez siebie danych, to rodzice i dzieci powinni  

od nich otrzymać klauzulę informacyjną o podstawowych zasadach i zakresie zbierania 

danych oraz administratorze, np. podczas zakładania konta. 

 

2. Zagrożenie w sieci Internet 

  

a) Ochrona uczniów przed zagrożeniami w sieci Internet jest obowiązkiem 

rodziców/opiekunów prawnych. Należy zachować w tym względzie szczególną czujność. 

b) Rekomenduje się zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej. 

c) Należy zwracać uwagę na wszystkie programy, aplikacje czy strony internetowe używane 

podczas nauczania zdalnego. 

d) Nauczyciel, korzystając z tego typu rozwiązań i wskazując je uczniom podczas nauczania 

zdalnego, kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci. 

e) Zakazuje się korzystania ze stron wskazywanych przez przeglądarkę lub programy 

antywirusowe zainstalowane na komputerze jako podejrzane. Nie należy także pobierać 

załączników niewskazanych przez nauczyciela ani włączać reklam internetowych, jakie 

mogą pojawić się w czasie korzystania z nauczania zdalnego. 

 


