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REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA  Z WYKORZYSTANIEM 

METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ  

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 

 W SZCZECINIE 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 

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

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 

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

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. 

 Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 

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

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 Rozporządzenie MEN z 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). 

 Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492). 

 Rozporządzenie MEN z 11 marca 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. 410 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 5grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i zwalczaniu chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) (dotyczy występowania PSSE do placówek oświatowych w 

Szczecinie o udostępnianie danych osobowych osób zakażonych COVID-19). 

Zasady organizacji zdalnego nauczania w szkole zgodnie z przepisami określa Dyrektor 

szkoły. Precyzują one współpracę dyrektora z nauczycielami oraz koordynowanie 

współpracy z uczniami i rodzicami. 

Celem nauczania zdalnego jest realizacja podstawy programowej w okresie czasowego 

ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty, np. w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Obowiązującym w szkole narzędziem służącym do komunikowaniu się Dyrektora, 

nauczycieli, uczniów i rodziców jest dziennik elektroniczny Librus oraz poczta 

elektroniczna. 
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§ 1 

Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość. 

 

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanym z zagrożeniem 

epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość z wykorzystaniem bezpiecznej, 

szkolnej platformy edukacyjnej Google Classroom. 

2. Nauczyciel może prowadzić lekcje zarówno w szkole jak i w domu, za pomocą Google 

Classroom, wykorzystując połączenia głosowo-wizyjne. Decyzję o miejscu, z którego 

nauczyciel prowadzi zajęcia podejmuje Dyrektor szkoły. 

3. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 

minut.  

4. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może prowadzić zajęcia w czasie nie krótszym 

niż 30 minut, a pozostały czas jednostki lekcyjnej (15 min) przeznaczyć na konsultacje 

z uczniami.  
5. Zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów oraz ich równomierne 

obciążenie w poszczególnych dniach tygodnia. 

6. Frekwencja uczniów na zajęciach prowadzonych na platformie Google Classroom powinna 

być dokumentowana w dzienniku elektronicznym LIBRUS. 

7. Uczeń ma odnotowaną obecność na lekcjach, jeśli podjął interakcję wymaganą 

przez nauczyciela zgodną z regulaminem. 

8. Uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji online, zobowiązani są do zapoznania 

się z materiałem danej lekcji, uzupełnienia notatek oraz opanowania treści przewidzianych 

na daną jednostkę lekcyjną tak, jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych. 

9. Uczniowie są zobowiązani do zapewnienia sobie w czasie zdalnego nauczania dostępu do 

komputera, Internetu, kamery, mikrofonu i możliwości ich użycia. 

10.  Jeśli uczeń ma jakiekolwiek problemy z dostępem do komputera czy Internetu,  powinien 

ten fakt zgłosić wychowawcy klasy, a rodzic usprawiedliwić nieobecność dziecka 

na zajęciach. 

11.  W uzasadnionych przypadkach wychowawca w kontakcie z Dyrektorem szkoły i innymi 

nauczycielami może uzgodnić zasady udziału ucznia w zajęciach i sposób nadrabiania 

zaległości, a z rodzicami/opiekunami prawnymi ustalić termin rozwiązania problemu 

czasowego nieuczestniczenia dziecka w zajęciach online. 

12. Dyrektor szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, 

uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym 

dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym 

rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze.  
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13. W czasie kształcenia na odległość  metody pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub  z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny 

uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów.  

14. Zasady i tryb pracy z uczniami, o których mowa w pkt. 13. Dyrektor szkoły określa 

indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i zaleceniami 

określonymi w dokumentacji dziecka.   

 

 

15. W trakcie nauczania online uczniowie są zobowiązani do: 

a. punktualnego logowania się na zajęcia zgodnie z planem lekcji; 

b. dołączania do lekcji pod własnym imieniem i nazwiskiem; w innym przypadku nie 

zostaną wpuszczani na zajęcia, co będzie skutkowało nieobecnością 

nieusprawiedliwioną; 

c. uczestniczenia w zajęciach przy włączonych kamerze i mikrofonie; 

d. aktywnego uczestniczenia w zajęciach, w tym uczestniczenia w lekcji w pozycji 

szkolnej – przy biurku/stoliku, nie w pozycji leżącej; 

e. uczestniczenia w zajęciach w stosownym stroju nieodbiegającym od standardów 

szkolnych; 

f. niespożywania posiłków; 

g. posiadania zeszytu przedmiotowego, w którym na bieżąco sporządzają notatki z lekcji 

oraz do posiadania innych materiałów wymaganych przez nauczyciela potrzebnych do 

efektywnego uczestniczenia w zajęciach; 

h. samodzielnego i uczciwego rozwiązywania testów, sprawdzianów oraz innych prac 

kontrolnych; w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do samodzielności pracy 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

16. W przypadku niestosowania się do wymagań określonych w pkt. 16. wobec ucznia zostaną  

wyciągnięte konsekwencje zgodnie z  odpowiednimi zapisami statutowymi. 

17. W trakcie nauczania na odległość ucznia obowiązują zasady określone w dokumentach 

szkoły (regulamin szkoły, statut,  przedmiotowe zasady oceniania).   

 

 

18. Rodzic jest zobowiązany do: 

a. usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach online zgodnie z przepisami 

zawartymi w statucie szkoły; 

b. bieżącego monitorowania postępów edukacyjnych dziecka; 

c. uczestniczenia w zapowiadanych przez wychowawcę zebraniach z rodzicami online. 
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§ 2 

 Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania. 

 

1. Treści nauczania są zgodne z podstawą programową i programami nauczania 

z poszczególnych przedmiotów. 

2. Lekcje z poszczególnych przedmiotów realizowane są zgodnie zobowiązującym 

planem lekcji z zachowaniem przerw pomiędzy poszczególnymi zajęciami. 

3. Nauczyciele wychowania fizycznego powinni prowadzić zajęcia instruktażowe, 

pozwalające na wspólne wykonywanie ćwiczeń w domu i dbałość o kondycję 

psychofizyczną w czasie nauki zdalnej. 

 

 

§ 3 

 Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły. 

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

a. wpisania tematu lekcji w każdym dniu wynikającym z planu lekcji, co będzie 

równoznaczne z potwierdzeniem obecności w pracy; 

b. odnotowania w dzienniku planowanego sprawdzianu, kartkówki, testu lub innej formy 

sprawdzenia wiedzy uczniów zgodnie z zapisami w statucie szkoły. 

c. odnotowania w dzienniku informacji dotyczących zachowania ucznia na zajęciach 

online, świadczących o nierespektowaniu przez ucznia zasad określonych w niniejszym 

regulaminie i innych dokumentach szkoły. 

 

 

§ 4 

Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności 

uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia 

w nauce i uzyskanych przez niego ocenach. 

 

1. Podczas pracy na odległość, każdy nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z zadawanych prac 

i sprawdzać jego wiedzę w postaci pytania, kartkówki, sprawdzianu, testu, internetowego 

quizu, itp. 

2. Wszystkie planowane formy sprawdzania wiedzy powinny być odnotowane w dzienniku 

z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu umożliwienia uczniom przygotowania się do nich. 

3. Ocenianie w zdalnym nauczaniu powinno uwzględniać trudności w sprawdzaniu wiedzy, 

możliwość weryfikacji wykonywanych zadań, specyfikę przedmiotu i indywidualną 

sytuację ucznia. W ocenianiu powinno się brać pod uwagę systematyczność, 

zaangażowanie i poprawność wykonywania zadań. 

4. Wszystkie oceny powinny zostać wpisane do e-dziennika na bieżąco. 

5. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującymi przedmiotowymi 

zasadami oceniania. 
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6. Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki zobowiązany jest do 

kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu zaliczenia. 

7. Liczba kartkówek w danym dniu oraz liczba sprawdzianów w danym tygodniu powinna 

być zgodna z obowiązującymi zasadami określonymi w  statucie szkoły. 

 

 

§ 5 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji dla uczniów i rodziców/opiekunów prawnych 

według harmonogramu konsultacji w wyznaczonych godzinach. 

2. Monitorowanie przebiegu zdalnego nauczania prowadzi Dyrektor szkoły. 

3. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do  przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy 

w sieci.  

4. Dyrektor szkoły ustala zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów 

zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi w danym roku aktami prawnymi 

i komunikatem  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

5. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do modyfikowania  i uzupełniania niniejszego 

regulaminu zgodnie z komunikatami ogłaszanymi przez MEiN i inne organy, 

a dotyczącymi zasad funkcjonowania szkoły w sytuacji zagrożenia 

epidemiologicznego.  

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r. i obowiązuje w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, np. w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


