
2 
 

Piastów, 24 marca 2020 r. 

REGULAMIN KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ  
OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W PIASTOWIE 

 W OKRESIE OD 25 MARCA DO 10 KWIETNIA 2020 ROKU1  
 

Regulamin kształcenia na odległość stanowi załącznik do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania 

obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie 

dostosowujący zapisy prawa wewnątrzszkolnego do wymogów wynikających z czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. 

1. Definicje i skróty 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o nauczaniu zdalnym lub nauczaniu on-line, należy 

rozumieć przez nie odpowiednio: 

a) zdalne nauczanie (ZN):  

– wszystkie formy kształcenia na odległość, które opierają się na uprzednim przekazywaniu treści 

dydaktycznych przez nauczyciela z określeniem czasu na wykonanie danego zadania i przekazanie 

informacji zwrotnej nauczycielowi;  

- może odbywać się z wykorzystaniem ds. dziennika elektronicznego; platform edukacyjnych; poczty 

elektronicznej; komunikatorów; portali społecznościowych; wiadomości sms; instrukcji 

przekazywanych: telefonicznie, na nośnikach elektronicznych lub w formie papierowych pakietów (gdy 

kontakt elektroniczny jest niemożliwy), a w szczególnych przypadkach korespondencyjnie; 

b) nauczanie on-line (NO):  

– nauczanie odbywające się w czasie rzeczywistym, opierające się na bezpośrednim kontakcie z 

wykorzystaniem internetowych platform komunikacji audiowizualnej, komunikatorów internetowych, 

portali społecznościowych lub bezpośrednim kontakcie telefonicznym. 

c) dziennik elektroniczny/e-dziennik: 

- Vulcan 

- w okresie objętym niniejszym regulaminem stanowi obowiązkowy dziennik zajęć lekcyjnych w 

zakresie dokumentowania pracy nauczycieli i przebiegu nauczania, w tym oceniania. 

2. Zasady ogólne 

2.1 Osobą odpowiedzialną za wdrożenie w szkole obowiązkowego kształcenia na odległość jest 

dyrektor, który w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala zasady świadczenia nauki na odległość, 

koordynuje działania nauczycieli, wspiera ich oraz monitoruje ilość treści przekazywanych uczniom w 

ramach dziennego i tygodniowego rozkładu zajęć, zgodność z podstawą programową, a także 

zapoznaje nauczycieli z zasadami ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej.   

2.2 Koordynatorem nauczania na odległość w danej klasie jest wychowawca, który przed wdrożeniem 

tej formy nauczania dokonuje oceny możliwości technicznych i w porozumieniu z rodzicami i uczniami 

 
1 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
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ustala możliwe, zalecane formy kontaktu i pracy z klasą oraz poszczególnym uczniami, o czym 

informuje nauczycieli uczących dany oddział. W szczególnych przypadkach pośredniczy w 

przekazywaniu materiałów uczniowi i/lub jego rodzicom. 

2.3 Rodzice są zobowiązani do współpracy z wychowawcą i nauczycielami w zakresie organizacji i 

przebiegu kształcenia na odległość, w szczególności w zakresie ustalenia metod i form pracy z uczniem, 

dostosowanych do możliwości realizacji w warunkach domowych.  

2.4 Zadaniem członków zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wspieranie nauczycieli 

w dopasowaniu odpowiednich metod i form kształcenia na odległość do potrzeb i możliwości klasy, 

monitorowanie realizacji dostosowań wynikających z opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej dla konkretnych uczniów, kontynuowanie zajęć specjalistycznych stosownie do 

możliwości, bezpośrednia praca z uczniem i rodzicem, przypominanie zasad bezpiecznego korzystania 

z internetu. 

2.5 Kształcenie na odległość w Szkole Podstawowej nr 5 obejmuje zarówno zdalne nauczanie, jak i 

nauczanie on-line w poszanowaniu praw autorskich i z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania 

z internetu.  

2.6 O wyborze metody kształcenia na odległość decyduje nauczyciel, uwzględniając wiek, możliwości 

techniczne i umiejętności uczniów, sugestie wychowawcy oraz zalecenia zespołu ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, a także zasady bezpiecznej i higienicznej nauki oraz prawo dzieci do 

wypoczynku i rozwoju zainteresowań, pasji. 

2.7 Nauczyciel, dokonując wyboru metody nauczania, współpracuje z wychowawcą i rodzicami 

uczniów, słucha uwag i na bieżąco modyfikuje swoje działania, aby zwiększyć skuteczność i dostępność 

nauczania na odległość dla każdego dziecka.   

2.8 Podczas kształcenia na odległość uwzględnia się dostosowania i wskazówki dla nauczycieli 

wynikające z orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydanych dla uczniów. 

2.9 Program realizowany w ramach kształcenia na odległość odbywa się w ramach obowiązującego 

tygodniowego planu lekcji i zajęć wynikających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jaką uczeń 

uzyskiwał w obecnym roku szkolnym. W tym czasie nauczyciele nie realizują zajęć dodatkowych (koła 

zajęć pozalekcyjnych, koła naukowe, zajęcia sportowe SKS, TUS i inne finansowane z JST). Zajęcia 

wyrównawcze z klasą mogą odbywać się w tym okresie po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem 

szkoły. 

2.10 Każdy nauczyciel jest zobowiązany do modyfikacji Przedmiotowych Zasad Oceniania 

obowiązujących na jego przedmiocie pod kątem dostosowania do warunków nauczania na odległość, 

określając również zasady kontaktu z uczniami i rodzicami. Z modyfikacjami (e-PZO) zapoznaje 

rodziców i uczniów nie później niż 25 marca 2020 roku za pomocą dziennika elektronicznego.  

2.11 Dostosowania wynikające ze specjalnych potrzeb edukacyjnych 

Działania nauczycieli w zakresie realizacji dostosowań koordynuje nauczyciel wspomagający, a w 

szczególnych wypadkach wychowawca lub inny członek zespołu ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

W okresie czasowego zawieszenia zajęć program zindywidualizowanych ścieżek kształcenia i nauczania 

indywidualnego jest realizowany w ramach zajęć kierowanych do klasy z uwzględnieniem 

dostosowania wynikającego z opinii lub orzeczenia. 
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Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego tj. Zespół 

Aspergera, niepełnosprawność ruchowa, w tym Afazja, odbywają się ze szczególnym uwzględnieniem 

metod i wymagań edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości 

psychofizycznych dziecka z uwzględnieniem trudności będących konsekwencją zaburzenia o 

nieharmonijnym rozwoju intelektualnym. Szczegółowe zasady realizacji tych zajęć ustala nauczyciel z 

rodzicem. O ustaleniach informuje przewodniczącą zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

3. Przebieg nauczania na odległość 

3.1 W okresie obowiązywania niniejszego regulaminu wszyscy nauczyciele dokumentują swoją pracę 

w dzienniku elektronicznym, w szczególności wpisując temat zajęć. 

3.2 Opis planowanego przebiegu lekcji nauczyciel umieszcza dzień wcześniej w e-dzienniku w zakładce 

„zadania domowe”, określając: 

a) charakter zajęć (ZN czy NO), 

b) cel szczegółowy/NaCoBeZu/kryteria sukcesu  

c) potrzebne pomoce i przybory, 

d) miejsce umieszczenia materiałów do pracy dla ucznia,  

e) termin wykonania zadania, 

f) zasady przekazania pracy do sprawdzenia,  

g) sposób udzielenia informacji zwrotnej uczniom.  

 

3.3 W danym dniu można zaplanować maksymalnie dwie lekcje prowadzone całkowicie on-line (NO), 

oddzielone od siebie zajęciami typu ZN (zdalne nauczanie). 

3.4 W planowaniu zajęć nauczyciele stosują zasadę różnorodności, aby nie eksponować nadmiernie 

uczniów na oddziaływanie urządzeń elektronicznych. 

3.5 Zasady przekazywania prac uczniowskich do sprawdzenia i oceny powinny uwzględniać stopień 

samodzielności uczniów w posługiwaniu się sprzętem elektronicznym, konieczność angażowania 

rodziców oraz możliwe utrudnienia sprzętowe, które występują po stronie klasy. 

3.6 Czas realizacji pojedynczych zajęć przez ucznia nie powinien przekraczać 45 min. 

3.7 Co do zasady, nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów i rodziców na określonym wcześniej 

kanale komunikacyjnym w czasie trwania zajęć z klasą wynikających z dziennego planu lekcji. 

3.8 Wychowawca, jeśli tylko są możliwości techniczne, przeprowadza godzinę wychowawczą w całości 

lub w części w bezpośrednim kontakcie z uczniami z wykorzystaniem elementów NO. 

3.9 W okresie od 25 marca do 10 kwietnia nauczyciele zadają dodatkowo prace domowe tylko dla 

chętnych uczniów. 

W pozostałych kwestiach nieobjętych niniejszym dokumentem obowiązują uregulowania zawarte w 

Statucie szkoły i Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 

 

 


