
Regulamin pracy zdalnej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 

imienia Świętego Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 1

 Niniejszy Regulamin określa  zasady wykonywania pracy zdalnej, a także związane z tym 
prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych oraz uczniów  w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym imienia świętego Jana Pawła II W Borzęcinie Górnym w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19

§ 2

Ustalenia ogólne

 W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem 
epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość (do odwołania) i jest 
obowiązująca dla ucznia,

 Pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy zdalnej w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19,

 Polecenie pracy w formie zdalnej może zostać w każdym momencie cofnięte, 
skrócone lub wydłużone przez pracodawcę,

 Dyrektor szkoły informuje uczniów i ich rodziców o przyjętej w szkole procedurze 
nauczania zdalnego za pośrednictwem wychowawców oraz poprzez stronę 
internetową szkoły,

 Podstawą realizacji zdalnego nauczania jest tygodniowy plan lekcji, obowiązujący 
dotychczas w szkole,

 Godziny rozpoczęcia lekcji są takie same, jak w warunkach szkolnych. 

 Nauczyciele obowiązani są realizować programy nauczania, zgodnie ze Szkolnym 
Zestawem Programów Nauczania z możliwością ich modyfikacji, wynikającą
z konieczności stosowania metod zdalnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
i jego sytuacji rodzinnej,

 Dziennik szkolny jest głównym narzędziem dokumentowania realizacji zadań przez 
nauczycieli,

 Każdy uczeń oraz jego rodzice mają możliwość konsultacji i kontaktu z nauczycielem 
lub wychowawcą za pośrednictwem dziennika elektronicznego, przez pocztę 
elektroniczną, platformę Teams oraz kontakt telefoniczny,

 Nauczyciel ma obowiązek monitorować oraz oceniać postępy ucznia, stosując 
ustalone przez siebie formy i środki techniczne, o których wcześniej informuje ucznia,
uwzględniając możliwości i zasoby techniczne ucznia,

 Uczeń ma obowiązek wykonywać wszystkie polecenia nauczyciela, związane z 
realizacją jednostek lekcyjnych w ilości i formie określonej przez nauczyciela,



 W przypadku konieczności przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych lub 
poprawy ocen nauczyciel przedmiotu ustala warunki indywidualnego kontaktu z 
uczniem (dopuszcza się konieczność spotkania z uczniem na terenie szkoły) w celu 
przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego lub sprawdzianu poprawkowego, przy 
zachowaniu względów bezpieczeństwa ucznia i nauczyciela,

 Rodzice mają obowiązek wspomagać nauczycieli w procesie dydaktycznym, 
zapewniając dziecku właściwe warunki do nauki (cisza w pomieszczeniu, w którym 
dziecko uczestniczy w lekcjach) oraz dopilnowując systematyczności jego pracy.

§ 3

Prawa i obowiązki Nauczyciela

 W dniu wprowadzenia nauczania zdalnego wychowawcy są zobowiązani do 
przedstawienia uczniom i rodzicom obowiązującego regulaminu pracy zdalnej,

 W przypadku braku odpowiedniego sprzętu, oprogramowania oraz dostępu do 
Internetu nauczyciel prowadzi lekcje na terenie szkoły,

 Począwszy od dnia wprowadzenia nauczania zdalnego, nauczyciel realizuje swój 
tygodniowy plan lekcji,

 Nauczyciel prowadzi zajęcia z uczniami na platformie edukacyjnej Teams zgodnie z 
obowiązującym planem lekcji,

 Nauczyciel potwierdza realizację planowanych treści nauczania dla poszczególnych 
oddziałów, klas/grup po zrealizowanej lekcji, wpisuje frekwencję uczniów oraz temat 
w dzienniku oraz e- dzienniku dopisując nauczanie zdalne,

 Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostaną objęci 
dodatkową indywidualna opieką ze strony nauczycieli,

 Czas jednostki lekcyjnej online może być dostosowany do potrzeb realizacji podstawy
programowej danego przedmiotu (może trwać mniej niż 45 minut, pozostałą część 
lekcji nauczyciel jest do dyspozycji uczniów (pytania, konsultacje itp.),

 Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być 
zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, 

 Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od 
jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z 
zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi
zadaniami z pozostałych przedmiotów,

 Opis czynności dla ucznia, nauczyciel musi określić bardzo precyzyjnie, tak, aby 
uczeń nie miał żadnych wątpliwości, gdzie szukać wskazanych treści programowych,

 Nauczyciel ma prawo i obowiązek oceniać ucznia z określonych, opracowanych partii 
materiału w wybranej przez siebie formie, dostosowanej do możliwości technicznych 
uczniów. Ocenione prace przekazane przez uczniów należy archiwizować,

 W przypadku nieobecności ucznia na lekcji on-line uczeń jest zobowiązany do 
samodzielnego nadrobienia materiału,

 Wychowawcy zobowiązani są do stałego kontaktu z nauczycielami, rodzicami oraz
z uczniami w celu systematycznego monitorowania zdalnego nauczania,



 W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci zgodnie z zaleceniami RODO 
nauczyciele zobowiązują się do wykorzystywania podanych przez rodziców i uczniów
adresów e-mailowych wyłącznie do kontaktów związanych ze zdalną pracą.

 W przypadku nieobecności nauczyciela zajęcia z danego przedmiotu są odwołane, a 
rodzice zostaną poinformowani o tym fakcie przez dziennik elektroniczny.

§ 4

Prawa i obowiązki Ucznia

 Począwszy od dnia rozpoczęcia nauczania zdalnego lub hybrydowego uczeń 
codziennie loguje się na platformie edukacyjnej Teams, realizując kolejno wszystkie 
lekcje, przewidziane w danym dniu według obowiązującego go planu lekcji.

 Systematycznie uczestniczy w lekcjach online.

 Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie. Są do nich przygotowani – mają 
zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki, mikrofony i kamery, chyba że 
nauczyciel poprosi o ich wyłączenie. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji 
traktowany jest jako nieobecność. 

 Wszelkie wątpliwości, co do formy, trybu, treści nauczania, problemów technicznych 
uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom lub wychowawcy.

 W trakcie lekcji uczeń wykonuje polecenia nauczyciela, nie spożywa posiłków, nie 
pije napojów.

 Uczniom nie wolno wyciszać ani usuwać innych uczestników spotkania. 

 W trakcie lekcji uczeń nie opuszcza stanowiska pracy bez poinformowania o tym 
nauczyciela prowadzącego. W przypadku samowolnego oddalenia się ucznia od 
komputera, nauczyciel może odnotować w dzienniku nieobecność na lekcji.

 Uczeń zgłasza gotowość do zajęć, posługując się słowem jestem.

 Udostępnianie materiałów przygotowanych przez nauczycieli odbywa się w obrębie  
zespołu, natomiast nagrywanie  i rozpowszechnianie  zajęć  online  bez zgody 
nauczyciela jest zabronione.

 Uczeń nie udostępnia dostępu do komunikatorów osobom z poza klasy.

 Uczeń przystępuje do realizacji każdej lekcji przewidzianej w danym dniu.

 Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

 Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji online- m.in. nie 
wypowiada i nie umieszcza  w konwersacji złośliwych komentarzy, nie używa 
wulgaryzmów, kulturalnie wyraża swoje opinie, stosuje zwroty grzecznościowe.

 Nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z określonych partii materiału w wybranej przez 
siebie formie, dostosowanej do możliwości technicznych uczniów, wskazując 
uczniowi sposób przekazania nauczycielowi pracy domowej.

 W razie ewentualnych trudności uczeń ma prawo skontaktować się z nauczycielem 
przedmiotu lub wychowawcą za pomocą modułu e-wiadomości w dzienniku 
elektronicznym lub poprzez platformę Teams (czat prywatny) i uzyskać niezbędną 
pomoc.



 Aby wzrok mógł odpocząć zaleca się patrzenie przez okno lub kilka chwil aktywnego 
wypoczynku. Stanowczo odradza się w czasie przerw korzystania z urządzeń 
elektronicznych (przerwa nie może polegać na wykorzystaniu gier lub przeglądaniu 
stron internetowych). 

§ 5

Zadania Rodziców

1. Rodzice współpracują ze szkołą w ramach zdalnego nauczania.

2. Zapewniają dzieciom bezpieczne warunki do realizacji zdalnego nauczania, w tym 
dbają o bezpieczeństwo cyfrowe.

3. Rodzice w miarę możliwości zapewniają darmowe programy wskazane przez 
nauczyciela potrzebne do realizacji podstawy programowej z informatyki. 

4. Kontrolują frekwencję uczniów i postępy w nauce podczas zdalnego nauczania (zaleca
się sprawdzanie wpisów w dzienniku elektronicznym co najmniej raz dziennie).

5. Motywują i wspierają uczniów do systematycznego uczenia się .

6. Zgłaszają wszelkie problemy związane z nauką zdalną wychowawcy, nauczycielom 
przedmiotu lub dyrektorowi (techniczne i dotyczące prowadzenia zajęć).

§ 6

Monitorowanie frekwencji

1. Za obecność na zajęciach rozumie się zalogowanie  na platformie edukacyjnej Teams 
oraz uczestnictwo w lekcji on-line.

2. Frekwencja odnotowywana jest w e-dzienniku oraz dzienniku lekcyjnym na bieżąco.

3. Usprawiedliwienia, informacje dotyczące braku możliwości uczestniczenia w 
zajęciach lub niemożności odbioru zadań przesyłane są do wychowawców poprzez e-
dziennik lub platformę Teams.

4. Terminy związane z usprawiedliwianiem nieobecności ucznia reguluje statut szkoły.

5. Wychowawcy prowadzą systematyczne monitorowanie frekwencji w swoich klasach 
i na bieżąco analizują braki obecności na lekcjach on-line uczniów, o czym 
powiadamiają rodziców i dyrektora.

§ 7

Ocenianie

1. Zadania zlecone przez nauczyciela do realizacji są obowiązkowe.



2. Osiągnięcia i postępy uczniów w okresie prowadzenia nauczania zdalnego podlegają 
systematycznej kontroli oraz ocenie, której warunki i zasady są określane przez 
nauczyciela przedmiotu i są zgodne z Przedmiotowym Systemem Ocenianiem z 
uwzględnieniem warunków realizacji zdalnej.

§ 8

Ocenianie w klasach IV-VIII:

a. podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonywać w zeszycie, kartach 
pracy zadania i przesłać w terminie oraz w formie wyznaczonej przez nauczyciela 
wskazane prace pisemne. Niedotrzymanie ustalonego terminu (w przypadku 
ewidentnego zaniedbania) jest równoznaczne z oceną niedostateczną,

b. przy ocenianiu zadań i sprawdzianów obowiązuje skala ocen określona przez 
nauczyciela,

c. uczeń ma możliwość poprawienia ocen niedostatecznych otrzymanych za zadania 
wykonywane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez 
nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu,

d. oceny na bieżąco są wpisywane do dziennika oraz dziennika elektronicznego i są one 
jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców /opiekunów prawnych,

e. wprowadza się ocenianie pracy zdalnej uczniów w postaci

 zdalnych sprawdzianów, kartkówek, zadań klasowych,

 kart pracy,

 testów on-line,

 wypowiedzi pisemnych,

 wypowiedzi ustnych,

 plików tekstowych,

 prac wykonanych przez uczniów,

 innych form wskazanych przez nauczyciela przedmiotu,

 g. sprawdziany będą zapisywane w e-dzienniku - o terminie i zakresie uczniowie
i rodzice będą informowani tydzień przed planowanym sprawdzianem,

a. wytwory pracy uczniów podlegające ocenie będą dostarczane nauczycielom w postaci 
skanów, zdjęć, nagrań, prezentacji we wskazanym czasie z odpowiednim 
wyprzedzeniem,

i.   informacje na temat swoich osiągnięć bądź trudności w nauce uczeń otrzyma
    w formie komentarza słownego wskazującego poziom jego umiejętności oraz 
wskazówek               do dalszej pracy (w formie pisemnej lub ustnej),

a. przy ocenie z zachowania ucznia pod uwagę będą brane kryteria zawarte w Statucie 
szkoły oraz dodatkowo czynniki w nauczaniu zdalnym:

 zaangażowanie ucznia w wypełnianie obowiązków lekcyjnych ,

 terminowe przesyłanie prac i zaliczanie określonych partii materiału,

 samodzielna i systematyczna praca,

 bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych.



§ 9

Postanowienia końcowe

1. Organizacja nauki zdalnej obowiązuje od 26.10.2020r. 

2. Zasady nauki zdalnej mogą zostać zmienione w związku ze zmianami w 
obowiązujących przepisach prawa.

3. Wszyscy uczniowie, rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele zobowiązani są do 
przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu zdalnego nauczania.

Regulamin został zatwierdzony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 23.10 2020r.


