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Regulamin i zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej                                                                     

im. hr. A. Fredry w przypadku zawieszenia wszystkich zajęć 

stacjonarnych i przejścia na nauczanie na odległość            

(wariant C) lub zorganizowania kształcenia mieszanego 

(wariant B) w roku szkolnym 2020/2021. 

 

 

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia 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.2020.493 ze zm.) 

 

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu 

prowadzącego, będzie mógł w całości lub częściowo zawiesić stacjonarną pracę szkół i 

placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: C i B. 

Wariant C to nauczanie zdalne. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć 

stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość. 

Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal 

zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju. 

Wariant B to mieszana forma kształcenia (hybrydowa). Dyrektor będzie mógł zawiesić 

zajęcia oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub 

poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od 

sytuacji epidemicznej na danym terenie czy w  szkole. Decyzję podejmie dyrektor po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność 

podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą e-maila lub telefonu. 
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Regulamin zawiera następujące aspekty: 

I. Dostęp do narzędzi TIK. 

1. Dyrektor diagnozuje kwestię dostępu do infrastruktury informatycznej w 

trakcie roku szkolnego. 

2. Dyrektor zobowiązuje wychowawców klas do zebrania informacji od uczniów 

o tym, czy posiadają sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu w domu. Potrzeby 

uczniów w tym zakresie są natychmiast zgłaszane dyrektorowi. 

3. W przypadku stwierdzenia iż nie wszyscy uczniowie i/lub nauczyciele mają 

dostęp do infrastruktury informatycznej umożliwiającej interakcję pomiędzy 

nauczycielami a uczniami, dyrektor ma prawo udostępnić sprzęt szkolny. Dyrektor 

informuje Organ Prowadzący o zaistniałej sytuacji. 

4. Dyrektor diagnozuje przygotowanie nauczycieli do prowadzenia nauczania na 

odległość pod kątem posiadanego przez nich sprzętu komputerowego. 

 

I. Realizacja zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK. 

1. Dyrektor ustala, iż platforma Microsoft Teams (Office 365) oraz e-dziennik w 

systemie Uonet+ są platformami, przez które będzie  odbywać się komunikacja 

audiowizualna, przekazywane będą komunikaty i wiadomości dla rodziców oraz 

odbywać się będzie nauczanie na odległość. 

2. Nauczyciele i wychowawcy mają obowiązek wdrożyć ustalony dla szkoły 

sposób i rodzaj komunikacji wykorzystywanej do realizacji zajęć. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany do urozmaicenia metod, np.: praca online, praca 

pisemna, praca z e- podręcznikiem. 

4. Praca on-line uczeń – nauczyciel odbywa się według wcześniej ustalonego 

harmonogramu i poinformowaniu uczniów o terminie i godzinie lekcji. 

5. Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w lekcji, nauczyciel ma obowiązek 

przesłania mu materiałów do pracy. 
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6. Uczniowie mają obowiązek odsyłania zadań domowych i innych prac 

zadanych przez nauczycieli do godziny 16.00. Odesłanie pracy domowej przez ucznia 

w określonym terminie jest obowiązkowe. 

7. Ocenianie pracy i aktywności uczniów odbywa się głównie w formie 

informacji zwrotnej, szczególnie o poprawności wykonanej pracy. 

8. Zaplanowane są wewnątrzszkolne szkolenia Rady Pedagogicznej dla 

nauczycieli w celu rozwijania kompetencji cyfrowych. 

 

I. Bezpieczeństwo w sieci. 

1. Określono procedury bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych. Organizując 

pracę zdalną uczniów, uwzględnione są zasady bezpiecznego i ergonomicznego korzystania 

przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Ważna jest także 

gwarancja ochrony danych wrażliwych i wizerunku uczniów. 

2.  Uczniowie zapoznają się z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i netykietą 

oraz przestrzegają te zasady. 

3. Wychowawcy klas mają obowiązek poinformowania rodziców o zagrożeniach 

związanych z użytkowaniem Internetu. Rodzice mogą zgłaszać sytuację stanowiące 

zagrożenie. 

4. Wychowawca zapoznaje się z problemami uczniów, wspiera ich, pomaga w 

rozwiązywaniu problemów, otacza swoich wychowanków opieką i zainteresowaniem, 

motywuje do pracy, w razie potrzeby kieruje uczniów do pedagoga szkolnego 

pracującego online. Wychowawca koordynuje wraz z pedagogiem szkolnym pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie. 

5.  Uczniowie posiadają loginy i hasła celem korzystania z platformy Microsoft 

Teams (Office 365) oraz e-dziennika w systemie Uonet+. 

 

I. Źródła i materiały dla uczniów. 

1.  Nauczyciele mają obowiązek wskazać źródła i materiały niezbędne do 

realizacji zadań, z których uczniowie mogą korzystać. 

2. Rodzice i uczniowie są poinformowani o ustalonych źródłach i materiałach. 

3. Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe: 
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- Filmy instruktażowe dostępne na stronie Ministerstwa Cyfryzacji; 

- Sposoby na utrwalenie materiału z lekcji z użyciem narzędzi cyfrowych: Quizlet, 

Quizizz, Plickers; 

- Sposoby na sprawdzenie wiadomości z użyciem narzędzi cyfrowych: Kahoot, 

Google forms,  Socrative; 

- Sposoby na podsumowanie materiału z użyciem narzędzi cyfrowych: Padlet,              

Quizizz, WordArt; 

- Narzędzia do tworzenia animacji i wideo: Animoto, Magisto, Zdjęcia  Google; 

- Praca w chmurze - przechowywanie i udostępnianie: Dysk Google, OneDrive, 

WeTransfer; 

- Sposoby na zadanie domowe z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych: Quizizz, 

Learning Apps, Padlet. Uczniowskie e-portfolio: Bloger, Google Sites, WIX; 

- Wideokonferencje w klasie i na lekcji: Whereby, Skype, WhatsApp; 

 

Polecane publiczne portale edukacyjne: 

 Epodreczniki.pl 

 Portal wiedzy dla nauczycieli 

 Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych 

 Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” 

 Portal lektury.gov.pl 

 Strona Centrum Nauki Kopernik 

 Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia 

 Strona Krajowego Biura Programu eTwinning 

 Serwis Ninateka 

 Serwis Muzykoteka Szkolna 

 Biblioteka Cyfrowa Polona 

 Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji 

 Serwis Telewizji Polskiej 

 Serwis Polskie Radio Dzieciom 

 

 

https://epodreczniki.pl/
http://www.scholaris.pl/
https://www.cke.gov.pl/
http://wlaczpolske.pl/
https://lektury.gov.pl/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1
https://przystanekhistoria.pl/
https://etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje/
https://ninateka.pl/edu
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://www.polona.pl/
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra
https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-
http://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
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I. Modyfikacja zestawu programów. 

1. Nauczyciele mają możliwość modyfikacji zestawów programów, dostosowując je do 

zdalnego nauczania  poprzez przestawianie działów (realizowanie na odległość tych 

tematów, które uczeń może opanować w dużej mierze samodzielnie), rezygnację z treści 

spoza podstawy programowej, wybranie innego programu, który pozwala efektywniej  

nauczać na odległość. 

2. Dyrektor  monitoruje realizację podstawy programowej. 

 

I. Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego. 

1. Ustalono modyfikację programu wychowawczo- profilaktycznego na czas nauczania 

zdalnego. Dostosowano program do możliwości jakie ma szkoła w czasie nauczania na 

odległość lub stanu zagrożenia epidemiologicznego. 

 

I. Tygodniowy zakres treści nauczania. 

1. Ustalono tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych 

planów nauczania oraz tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć realizowanych w 

formach pozaszkolnych. 

2. Uczniowie mają obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania, 

jednakże czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. 

3. Uczniowie  starają się pracować, na udostępnionych materiałach zgodnie z 

tygodniowym planem zajęć, najlepiej  w czasie rzeczywistym ( czyli w tym czasie, 

  w którym mają lekcje w planie), a jeżeli nie ma takiej możliwości, to w dowolnym dla 

siebie czasie. 

4. Zakłada się zróżnicowanie zajęć w każdym dniu szkolnym. 

5. Kształcenie organizowane będzie przemiennie z użyciem monitorów ekranowych 

(online) i bez ich użycia. 

6. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być 

zbyt obszerny, dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów, w tym 

możliwości podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia. 
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7. 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. 

 

 

I. Uczestnictwo uczniów w zajęciach. 

1. Zakłada się, iż sposobem potwierdzenia uczestnictwa uczniów na zajęciach 

będzie odnotowana obecność w e-dzienniku. 

2. Rodzice zostaną poinformowani o sposobie i terminie usprawiedliwienia 

nieobecności swojego dziecka. 

3. Rodzic w ciągu tygodnia zobowiązany jest do kontaktu z wychowawcą i 

usprawiedliwienia nieobecności swojego dziecka. 

 

I. Konsultacje z nauczycielami. 

1. Zapewnia się każdemu uczniowi / rodzicowi możliwość konsultacji z 

nauczycielem prowadzącym zajęcia. 

2. Nauczyciel wyznacza terminy i godziny konsultacji. Informacja będzie podana 

na stronie szkoły https://zsnienowice.pl oraz w e-dzienniku. 

 

I. Monitorowanie postępów uczniów. 

1. Wszyscy nauczyciele zobowiązani będą do monitorowania postępów uczniów 

oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów i 

rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach . 

2. Podstawowe formy monitorowania pracy ucznia przewidują potwierdzanie 

wykonania zadanej pracy poprzez odesłanie nauczycielowi odpowiedzi do zadań, 

zdjęcia tych odpowiedzi lub innego pliku zawierającego rozwiązane zadania lub 

wykonane inne formy pracy (np. prace plastyczne). 
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3. Nauczyciele oceniać będą uczniów przede wszystkim za ich zaangażowanie, 

aktywność, sumienność, samodzielność pracy oraz terminowość wykonywania zadań 

ale także za poprawność ich wykonania. 

4. Możliwe jest ponadto przeprowadzanie quizów czy testów online oraz 

przeprowadzenie indywidualnej rozmowy audio lub audiowizualnej z uczniem 

będącej formą ustnej odpowiedzi za pomocą komunikatorów elektronicznych w czasie 

rzeczywistym. 

5. Ustala się 2 sprawdziany/ testy w ciągu tygodnia. 

6. Termin odsyłania prac domowych uwzględnia odpoczynek nocny ucznia i dni 

wolne. 

7. Ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na podsumowaniu zachowania 

ucznia  w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkół, a także 

funkcjonowania ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza jego 

systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki. 

8. Wszystkie oceny uwzględniające wywiązywanie się uczniów z powierzonych 

zadań oraz uwagi dotyczące funkcjonowania uczniów w okresie zdalnego nauczania 

będą odnotowywane w e- dzienniku. 

9. Nauczyciel ma 2 tygodnie na poprawę zadanych zadań, testów, kartkówek, 

prac klasowych i sprawdzianów. 

10. Wychowawcy mają obowiązek zapoznać uczniów i rodziców z powyżej 

opisanymi zasadami. 

 

I. Wybrane aspekty klasyfikacji. 

1.  Zgodnie z treścią  § 1 ust. 1 pkt  rozporządzenia 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. poz. 493 z późn. zm.) stwierdza 

się, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor 

ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny 
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(odrębnie dla każdego ucznia, uwzględniając możliwości techniczne wszystkich 

uczestników). 

2.   Nie ma przeciwskazań, aby egzaminy te były przeprowadzone zdalnie. 

 

II. Inne zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego. 

1. Informacje o sposobie i trybie realizacji zadań wynikających z przepisów 

prawa oświatowego zostaną przekazane uczniom i rodzicom poprzez stronę szkoły 

https://zsnienowice.pl oraz e-dziennik. 

2. Informacje dotyczące organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego 

nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zostaną przekazane uczniom, rodzicom 

podczas spotkania  w szkole oraz przez e-dziennik. 

3. Nauczyciele specjaliści wspierają uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w tym z niepełnosprawnością kontaktując się z rodzicami telefonicznie oraz online . 

4. Logopeda ma obowiązek przygotować i przekazać rodzicom ćwiczenia doskonalące 

      i utrwalające nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te ćwiczenia 

wykonywać, by osiągnąć założony cel. 

5. Pedagog szkolny ma obowiązek udziela 

6.  wsparcia pedagogiczno-psychologicznego uczniom i rodzicom. 

7. Pedagog szkolny będzie dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej 

ustalonym harmonogramem, który będzie podany na stronie szkoły  

https://zsnienowice.pl 

 

I. Koordynowanie współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami. 

1. Dyrektor szkoły ma obowiązek wyznaczenia zadań nauczycielom i 

nadzorowania ich pracy. 

2. Dyrektor utrzymuje kontakt z nauczycielami – telefonicznie, e-mailowo, za pomocą 

platformy Skype, Microsoft Teams, e-dziennik. 
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3. Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami w zakresie organizacji 

kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenia, opinie, zdiagnozowanych przez szkołę ze 

względu na specjalne potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. 

4. Dyrektor monitoruje spotkania online zespołu nauczycieli i rodziców dotyczące 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i IPET-u, uzyskiwania zgody na 

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informowania o formach i terminach 

odbywania zajęć rewalidacyjnych i z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. We współpracy z nauczycielami ustala: 

 sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami; 

 możliwości ucznia i rodzica do korzystania z materiałów elektronicznych; 

 formę przekazywania treści utrwalających wiedzę; 

 ilość przekazywanego materiału w danym dniu; 

 metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności; 

 formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych 

przez nich ocenach; 

 tryb konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem. 

 

 

 


