
 

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 

W STARYCH PIEŚCIROGACH 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492) 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

I. Regulamin kształcenia na odległość określa: 

1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasad 

nauczania oraz oceniania na odległość, 

2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami 

i rodzicami (w tym sposób konsultacji z rodzicami), 

3. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach, 

4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły, 

5. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania, 

6. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, 

w tym również informowania uczniów oraz rodziców o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez 

niego ocenach, 

7. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne 

zachowania. 

§ 2 

Postanowienia szczegółowe 

1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania: 

 

a. Od dnia 25.03.2020r. zajęcia lekcyjne realizowane są w formie zdalnej; 



b. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, 

aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka; 

c. Wszystkie lekcje wynikające z ramowych planów nauczania będą odbywać się na odległość; 

d. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów 

udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także emitowanych w pasmach 

edukacyjnych programów telewizyjnych i audycji radiowych; 

e. Nauczyciel może prowadzić również lekcje za pomocą odpowiednich platform, wykorzystując 

połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne; 

f. Uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do zapoznania się  

z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia notatki - tak jak w przypadku nieobecności na 

lekcjach stacjonarnych; 

g. Formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy posiadającego opinie 

poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów 

(m.in. wydłużenie czasu pracy). 

h. Wychowawca klasy ma za zadanie stale monitorować korzystanie przez uczniów z zamieszczanych 

materiałów, a w razie problemów z dostępem do tych pomocy, niezwłocznie powiadomić nauczyciela 

przedmiotu i dyrektora szkoły; 

i. Odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego 

ucznia. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy Internetu, to fakt ten należy zgłosić do 

wychowawcy klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów. Kolejno 

wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację dyrektorowi szkoły; 

 

2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami 

i rodzicami: 

a. Dyrektor szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami; 

b. Wszystkie problemy zgłaszane przez uczniów czy rodziców powinny być przekazywane za 

pośrednictwem wychowawcy bądź nauczyciela przedmiotu do dyrektora szkoły; 

c. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora 

poprzez e-dziennik i w razie potrzeby bezzwłoczną odpowiedź na informacje; 

d. Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany 

przez dyrektora do szkoły; 

e. Możliwe jest przeprowadzanie zebrania rady pedagogicznej na odległość, za pomocą wyznaczonej 

przez dyrektora platformy komunikacyjnej (obecność nauczycieli podczas takiej rady pedagogicznej 

będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez protokolanta obok nazwiska uczestnika 

obecności podczas takiego spotkania); 



f. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli 

materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy. O każdym zgłaszanym 

przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły; 

g. Wychowawcy i nauczyciele prowadzą korespondencję z uczniami i rodzicami poprzez e-dziennik. 

Na pytania wysłane do godz. 15:00, nauczyciele odpowiadają najpóźniej do godz. 17:00 tego samego 

dnia (pn.-pt.);  

h. Wychowawcy pozostają również w kontakcie telefonicznym z rodzicami uczniów; 

i. Uczniowie mają prawo zadawać pytania do zamieszczonych tematów i zadań; 

j. Nauczyciel, który nie ma dostępu do komputera czy Internetu, zobowiązany jest do innej formy 

przesyłania niezbędnych do nauki materiałów uczniom lub korzystania ze szkolnego sprzętu. 

 

3. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach: 

 

a. Materiał do zajęć z poszczególnych przedmiotów zamieszczany będzie przez nauczycieli w module 

„zadania domowe” z częstotliwością 3 razy w tygodniu dla zajęć, które są w tygodniowym w wymiarze 

5 godzin, 2 razy w tygodniu dla zajęć, które są w tygodniowym w wymiarze 4-3 godzin, 1 raz w tygodniu 

dla zajęć, które są w tygodniowym w wymiarze 2-1 godzina, 1 raz/2 tyg. dla innych zajęć (zaj. 

dydaktyczno-wyrównawcze, zaj. korekcyjno-kompensacyjne, koła zainteresowań itp.).  

b. Nauczyciele przesyłając zagadnienia, łączą naprzemiennie kształcenie z użyciem monitorów 

ekranowych i bez ich użycia. Zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego 

wiek i etap edukacyjny oraz zasady bhp w pracy ze sprzętem komputerowym (audiowizualnym). 

c. Wychowawca koordynuje plan pracy swojej klasy na każdy kolejny tydzień, kontrolując ilość 

zadawanych prac, formę ich wykonania i obciążenie uczniów danego dnia. Jeśli uzna, że ilość materiału 

i zajęć jest za dużym obciążeniem dla uczniów, to konsultuje z nauczycielami, co można przełożyć na 

kolejny dzień czy tydzień lub w jaki inny sposób zrealizować daną partię materiału. 

d. W trakcie tygodnia nie można dokładać nowego materiału/lekcji, która nie była ujęta w tygodniowym 

planie pracy danej klasy. 

 

4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły: 

Nauczyciel zobowiązany jest do: 

a. Regularnego odnotowania tematów lekcji w każdym dniu wynikających z tygodniowego rozkładu 

zajęć, co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy, 

b. odnotowania frekwencji uczniów w dzienniku elektronicznym poprzez oznaczenie: zn – zdalne 

nauczanie. 

c. Realizacji podstawy programowej; 

d. Dostosowania treści i metod pracy do możliwości uczniów, warunków pracy i nauki, dostępu do 

Internetu, sprzętu multimedialnego itp.  



 

5. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania: 

 

a. Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony o e-podręczniki, 

e-ćwiczenia, i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość, 

 

6. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji ich wiedzy i umiejętności,  

w tym również informowania uczniów oraz rodziców o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez 

niego ocenach: 

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

i sprawdzać jego wiedzę,  

b. Nauczyciel poprzez e-dziennik przekazuje uczniom i rodzicom informacje, za co w danym tygodniu 

uczeń może być oceniony, 

c. Prace, które mają zostać ocenione przesyłane są na adres utworzonej specjalnie do tego celu skrzynki 

poczty elektronicznej znpiescirogi@sppiescirogi.pl lub na inny, wskazany przez nauczyciela  

i adresowane do niego, lub w zależności od decyzji nauczyciela gromadzone przez uczniów w postaci 

prac pisemnych, notatek w zeszytach przedmiotowych, zeszytach ćwiczeń, indywidualnych kontach na 

wybranych platformach edukacyjnych;  

d. Wszystkie oceny powinny zostać wpisane do e-dziennika w terminie maksymalnie do 14 dni od 

oddania wykonanej pracy przez ucznia, 

e. Inne zasady oceniania regulować będą odrębne przepisy (uchwały rady pedagogicznej, Statut szkoły). 

 

7. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego  

i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania: 

a. Niniejszy punkt regulować będą odrębne przepisy (Statut szkoły) 

 

§ 3 

 

Ochrona informacji i danych osobowych. 

 

1. Pracownik zobowiązuje się do zabezpieczania dostępu do sprzętu, na którym pracuje oraz 

posiadanych danych i informacji przed osobami postronnymi.  

2. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania 

postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętej u Pracodawcy wraz z dokumentami 

powiązanymi.   
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§ 4 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Praca zdalna jest wykonywana przez czas określony w poleceniu wynikającym z wytycznych w 

Rozporządzeniu lub komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

2. Społeczność szkolna zobowiązana jest do zachowania ochrony danych osobowych, higieny pracy 

umysłowej uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą wewnętrzne procedury 

obowiązujące u Pracodawcy oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ww. regulaminie.  

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.  

 

    

          dyrektor szkoły 

 Cezary Wiśniewski 


