
REGULAMIN ORGANIZACJI NAUCZANIA ZDALNEGO 
w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku  

 
I. Zadania szkoły 

1. Nauczanie zdalne wprowadza się w szkole decyzją Ministra Edukacji Narodowej.  

2. O wprowadzeniu nauczania zdalnego Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców oraz uczniów za 
pośrednictwem e-dziennika i strony internetowej szkoły.  

3. Szkoła odpowiada za merytoryczne i organizacyjne przygotowanie zajęć.  

4. Nauczanie zdalne odbywa się przy wykorzystaniu aplikacji Skype, Microsoft Team s, One Drive, oraz innych 
aplikacji dopuszczonych do użytku przez Dyrektora szkoły.  

5. Nauczyciel może kontaktować się z uczniami i/lub rodzicami za pomocą w/w aplikacji oraz e-dziennika.  

6. Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odbywają się w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji.  

7. Lekcja online trwa minimum 30 minut, pozostały do końca lekcji czas należy wykorzystać na pracę własną 
uczniów np. wykonanie notatki, ćwiczeń, zadań itp. W tym czasie nauczyciel pozostaje na platformie do 
dyspozycji uczniów.  

8. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele na bieżąco odnotowują tematy oraz frekwencję w dzienniku 
elektronicznym, wpisując „obecny” lub „nieobecny”.  

9. Wychowawcy oddziałów na bieżąco monitorują frekwencję uczniów podczas nauczania zdalnego.  

10. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, wychowawca kontaktuje się z rodzicami/opiekunami 
prawnymi ucznia telefonicznie lub poprzez e-dziennik najpóźniej wtedy, gdy nieusprawiedliwiona nieobecność 
osiągnęła 3 dni robocze. Wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym w dziale „Kontakt z 
rodzicami”.  

11. Po nieudanej próbie kontaktu z rodzicami wychowawca klasy informuje Dyrektora szkoły o braku realizacji 
materiału nauczania przez ucznia.  

12. W przypadku nieobecności nauczyciela organizowane jest za niego zastępstwo. Gdy nie ma możliwości 
zorganizowania zastępstwa, lekcja nie odbywa się.  

13. Nauczyciele mają wydłużony czas od 3-4 tygodni do oceny pracy nauki zdalnej i w związku z tym zapisy w 
Statucie szkoły mogą ulec modyfikacjom lub zmianom. Decyzja w tej sprawie należy do Dyrektora oraz 
Wicedyrektora szkoły. 

14. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania kwarantanny na własną prośbę, 
skierowaną do Dyrektora szkoły. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może z własnej inicjatywy skierować 
nauczyciela do pracy zdalnej z domu.  

15. Nauczyciele nieobjęci kwarantanną pracują w siedzibie szkoły. Na wniosek nauczyciela Dyrektor szkoły może 
wyrazić zgodę na pracę z domu.   

16. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie ze Statutem Szkoły, w 
szczególności zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.  

17. W szczególnych sytuacjach szkoła wypożycza uczniom sprzęt służący im do pracy zdalnej.  

18. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją dyrekcja szkoły lub wychowawcy klas będą informować 
rodziców i uczniów poprzez stronę internetową szkoły i e-dziennik.  
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II. Zadania uczniów i rodziców  

1. Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku 
uczestnictwa w kształceniu na odległość.  

2. Rodzice zapewniają sprawne technicznie działanie urządzeń służących uczniom do pracy zdalnej.  

3. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie. Są do nich przygotowani – mają podręczniki, zeszyty, 
ćwiczenia i inne materiał dydaktyczne.  

4. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność.  

5. Rodzic/prawny opiekun informuje wychowawcę oddziału o nieobecności ucznia na lekcji zdalnej poprzez e-
dziennik najpóźniej następnego dnia, podając przyczynę nieobecności.  

 

III. REGULAMIN PRACY ZDALNEJ UCZNIÓW  

1. Do nauczania zdalnego uczniowie wykorzystują aplikację Skype, Microsoft Team s, One Drive  lub inne 
aplikacje dopuszczone do użytku przez Dyrektora szkoły.  

2. Każdą lekcję – spotkanie otwiera i zamyka nauczyciel. Uczeń dołącza wyłącznie do spotkania otwartego przez 
nauczyciela.  

3. Uczeń łączy się z nauczycielem punktualnie, zgodnie z planem lekcji.  

4. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników zajęć, uczniom nie wolno udostępniać lekcji nikomu spoza klasy.  

5. Uczeń nie może nagrywać lekcji, chyba, że nauczyciel wyrazi na to zgodę.  

6. W trakcie lekcji online uczeń uważnie słucha, co mówi nauczyciel, wykonuje jego polecenia i aktywnie 
uczestniczy w zajęciach.  

7. Uczeń dba o ciszę podczas lekcji online, ponieważ wszystkie dźwięki są słyszane przez innych uczestników 
zajęć.  

8. Włączanie kamery nie jest obowiązkowe. Zaleca się jednak, by osoba zabierająca głos włączała kamerę. Na 
polecenie nauczyciela uczeń powinien kamerę wyłączyć.  

9. Uczniowie mają obowiązek posługiwać się loginem umożliwiającym ich identyfikację (imię, klasa). W 
przypadku, gdy w klasie są osoby o tym samym imieniu, w loginie należy użyć imienia z inicjałem nazwiska.  

10. Niedozwolone jest używanie loginu, który może sugerować podszywanie się pod inną osobę.  

11. Podczas lekcji online i na czacie obowiązują takie same zasady zachowania, jak w szkole:  

• nie wolno podszywać się pod kogoś innego, zmieniać loginów,  

• zachowujemy kulturę osobistą w mowie i piśmie,  

• nie zakłócamy lekcji,  

• mówimy kiedy poprosi o to nauczyciel,   

• nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy nikogo.  

12. Aktywność na lekcjach, nieusprawiedliwione nieobecności, niewłaściwe zachowanie podczas zajęć online będą 
miały wpływ na ocenę zachowania.  
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