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    Regulamin organizacji nauczania zdalnego   

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Balicach  

 

Podstawa prawna:  

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia  
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie  bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach( Dz.U. z 2020 r.  poz. 1168)  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające  
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i  
placówkach( Dz.U. z 2020 r. poz. 1386)  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie  czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z  zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. z 2020 r. poz.1394)  

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(Dz. U. z 2020 r.  

poz.1870) 

 

 

§ 1  

Zdalna edukacja:  

1. Zdalna edukacja polega na zapoznawaniu się z różnego rodzaju cyfrowymi materiałami 

udostępnionymi w sieci pod kierunkiem i aktywnym przewodnictwem nauczyciela.  

2. Formy kształcenia dzielimy na synchroniczne (uczniowie i nauczyciel pracują w tym samym  

czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) oraz asynchroniczne (uczniowie  

przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy, itp.)  
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§ 2  

Organizacja pracy:  

1. Nauczanie zdalne realizowane jest tylko za pomocą szkolnej platformy G Suite. Elektroniczny  

dziennik służy jedynie do komunikowania się między poszczególnymi grupami szkolnymi, np.  

między nauczycielami i rodzicami, zapisów tematu zajęć edukacyjnych, zapisu ocen.  

2. Zadania określone przez nauczycieli muszą posiadać termin ukończenia (oddania).  

3. Rodzice powinni motywować dziecko do systematycznej pracy nad przyswajaniem materiału 

i  wykonywaniem ćwiczeń.  

4. Nauczyciel zobowiązany jest do odczytywania wiadomości e-mail i w elektronicznym  dzienniku 

w godzinach od 8:00 do 16:00.  

 

§ 3  

Przebieg prowadzonej nauki zdalnej:  

1. Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z planem lekcji w sposób synchroniczny,  asynchroniczny 

lub dostępni są dla ucznia według podanego planu lekcji.  

2. Aktywność ucznia w trakcie nauki zdalnej:  

Uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach on-line. W przypadku, gdy uczeń nie ma  

możliwości uczestniczenia w zajęciach, zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z nauczycielem 

w celu uzupełnienia tematyki poruszanej lekcji.  

3. Terminy wykonanych zadania:  

a. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania,  

określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane 

w   sposób prawidłowy lub zawiera błędy. 

b. W przypadku wystąpienia problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien  

niezwłocznie zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym  

terminie.  

c. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać, powinien zgłosić  

to nauczycielowi, aby uzyskać jego pomoc.  

4. Typy zadań umieszczanych przez nauczyciela:  

a. Nauczyciel będzie zlecał uczniom zadania do wykonania w różnych formach 

- klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,  

- link do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania  
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wiadomości (np. filmy, quizy, testy) oraz innych materiałów wybranych przez nauczyciela, - 

załącznik zawierający materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne, itp.  

5. Przebieg zajęć interaktywnych z nauczycielem:  

a. Nauczyciel prowadzi lekcje on-line w sposób synchroniczny przy wykorzystaniu aplikacji  Meet 

z platformy G Suite.  

b. Czas trwania jednej lekcji on-line: od 30 min do 45 min.  

6. Opieka nad uczniem uczącym się zdalnie:  

a. Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców, którzy  

sprawują w tym czasie nad nim wyłączną opiekę.  

      b. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych.  

7. Frekwencja na zajęciach zdalnych:  

a. Podczas realizacji zajęć w sposób synchroniczny uczeń potwierdza swoją obecność poprzez  

udział w lekcji.  

b. Podczas realizacji zajęć w sposób asynchroniczny uczeń potwierdza swoją obecność poprzez  

wpis „obecny” w Strumieniu przypisanego do lekcji Classroom, w dniu odbywania się lekcji.  

8. Ocenianie postępów uczniów w nauce:  

Praca uczniów jest na bieżąco oceniana zgodnie ze skalą ocen. Informacja o ocenie umieszczana  

jest w dzienniku elektronicznym.  

9. Ocenianie zachowania uczniów:  

Przy ustaleniu oceny z zachowania wychowawca uwzględnia: systematyczność i samodzielność  

wykonywania zadań, zachowanie podczas lekcji synchronicznych, podejmowanie własnych  

inicjatyw na rzecz funkcjonowania szkoły. 

 

10. Praca zdalna nauczycieli specjalistów:  

Nauczyciele specjaliści pracują zgodnie z własnym harmonogramem pracy po dostosowaniu  form 

i metod do warunków pracy zdalnej. 


