
Regulamin zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 8 
w Czerwionce- Leszczynach  

 
Podstawa prawna: 

 
• Rozporządzenie MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie             
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku        
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493           
z późn. zm.) 
 
• Rozporządzenie MEN z dnia 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia           
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem         
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389) 
 
• Rekomendacje dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina            
i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Funkcjonowanie Jednostek Oświatowych w czasie realnego         
zagrożenia zakażeniem wirusem SARS COV-2. 
 
 
1. W Szkole Podstawowej nr 8 m. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-             
Leszczynach wprowadza się formę zdalnego nauczania w okresie czasowego ograniczenia          
funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i          
zwalczaniem COVID-19. Czas trwania zdalnego nauczania ogłasza każdorazowo Dyrektor         
szkoły, natychmiast po uzyskaniu decyzji sanepidu oraz odpowiednich zezwoleń i opinii           
organu prowadzącego i organu nadzorującego szkołę. Informacja zostaje zamieszczona na          
stronie szkoły oraz przekazana wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom przez e –            
dziennik. 
 
2. Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem technologii        
informacyjno-komunikacyjnych za pomocą komunikatorów, aplikacji: Meet, Classroom,       
Padlet, Whats’App, dziennik elektroniczny Vulcan, poczta elektroniczna, telefon:  
a) z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej         
udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania         
www.epodreczniki.pl, 
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra         
właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych          
temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych CKE            
i OKE, 
c) materiałów prezentowanych w programach telewizji publicznej i radiofonii, 
d) innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela. 
 
3. Kształcenie na odległość odbywa się przez podejmowanie przez ucznia aktywności           
określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem         
i dających podstawę do oceny pracy ucznia. 
 
4. Zdalne nauczanie jest realizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej          
zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem, rodzicem. 
 
5. W trakcie zdalnego nauczania uczniowie i rodzice są informowani przez nauczyciela            

http://www.epodreczniki.pl/


o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w             
domu. 
 
6. Nauczaniem zdalnym objęte mogą zostać oddziały - edukacji wczesnoszkolnej oraz klasy            
od IV-VIII, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, zajęciami z zakresu pomocy          
psychologiczno-pedagogicznej, koła przedmiotowe (obowiązkowe) oraz inne znajdujące się        
w projekcie organizacyjnym czy kolejnych aneksach do tego projektu. 
 
7. Zdalne nauczanie uwzględnia możliwości psychofizyczne i organizacyjno-techniczne        
wszystkich uczestników tego procesu, czyli nauczycieli, uczniów i ich rodziców. 
 
8. Zdalne nauczanie wspomagane jest sprzętem elektronicznym posiadanym przez szkołę,          
użyczanym uczniom, rodzicom, nauczycielom zgodnie z potrzebami na podstawie umowy          
użyczenia. 
 
9. Nauczyciele monitorują sytuację ucznia pod względem wyposażenia w sprzęt i dostępności            
do internetu. W przypadku stwierdzenia braków w tym zakresie zgłaszają to dyrektorowi. 
 
10. Wszyscy nauczyciele SP 8 zostali wyposażeni w zestawy: kamera internetowa, słuchawki            
i monitor. Zobowiązani są do korzystania z tych zestawów. Zajęcia mogą być prowadzone             
zarówno z domu nauczyciela, jak i ze szkolnej klasopracowni – decyzja wyboru należy do              
nauczyciela i uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej. 
  
11. Uczestnictwo uczniów w zdalnym nauczaniu jest obowiązkowe. Zdalne nauczanie objęte           
jest sprawdzaniem frekwencji uczniów na zajęciach. W przypadku nieobecności ucznia,          
rodzic usprawiedliwia nieobecność swojego dziecka u wychowawcy klasy poprzez dziennik          
elektroniczny. 
 
12. Rodzice zobowiązani są do monitorowania warunków technicznych niezbędnych do          
realizacji zdalnego nauczania przez swoje dziecko. W przypadku jakichkolwiek trudności,          
należy to zgłosić dyrektorowi szkoły lub wychowawcy klasy. 
 
13. Rodzic jest zobowiązany do współpracy ze szkołą podczas realizacji zdalnego nauczania.            
Rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę podczas zajęć nie uczestniczy w zajęciach, jedynie             
monitoruje aktywność i zachowanie ucznia w trakcie zajęć. 
 
14. Zdalne nauczanie odbywa się według tygodniowego rozkładu zajęć. 
 
15. Podczas kształcenia na odległość realizowana jest podstawa programowa z każdego           
przedmiotu, zgodnie z planami nauczania znajdującymi się w e-dzienniku oraz Szkolnym           
Zestawem Programów Nauczania oraz Szkolnym Zestawem Podręczników. 
  
16. Czas trwania zdalnej jednostki lekcyjnej wynosi: 
- 20 minut dla klas I-III, 
- 30 minut dla klas IV-VIII. 
  
17. Na zdalną jednostkę lekcyjną może składać się: 
- kilkunastominutowa wideokonferencja z uczniami/dziećmi, 
- samodzielna praca ucznia zlecona przez nauczyciela. 



Uzależnione jest to od możliwości technicznych, działania Internetu oraz innych czynników,           
które mogą mieć na to wpływ. 
 
18. Podczas zdalnej jednostki lekcyjnej uczeń zobowiązany jest do aktywnej pracy           
samodzielnej, do współpracy z nauczycielem, do kulturalnego zachowania się. 
 
19. Jeżeli zajęcia odbywają się w formie wideokonferencji lub innego bezpośredniego           
spotkania uczniów z nauczycielem, uczniowie mają obowiązek korzystania z kamery          
internetowej. Stałe uchylanie się od tego może być podstawą do wpisania ujemnych punktów             
z zachowania.  
 
20. Podczas zdalnych zajęć, ocenie poddawane są postępy uczniów w nauce i zachowaniu. 
 
21. Ocenianie odbywa się zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. 
  
22. Ocenie z przedmiotu będzie podlegać: 
- wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć, 
- wykonanie ćwiczeń podczas lekcji, 
- wykonanie ćwiczeń utrwalających zadanych przez nauczycieli przedmiotu, 
- terminowe wywiązywanie się ucznia z zadań powierzonych przez nauczyciela, 
- aktywność podczas zdalnej lekcji. 
 
23. Przy zachowaniu ocenie podlega: 
- aktywne uczestnictwo w zajęciach zdalnego nauczania, 
- kulturalne zachowanie podczas zajęć, 
- frekwencja, 
- korzystanie z kamery i mikrofonu podczas zajęć, które tego wymagają. 
 
24. Konsultacje dla rodziców o postępach dziecka w nauce i zachowaniu odbywać się będą              
zgodnie z kalendarzem szkoły oraz bieżąco poprzez e-dziennik.  
Kalendarz szkoły jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 
 
25. Uczeń, który napotka na trudności ma możliwość indywidualnej konsultacji          
z nauczycielem przedmiotu, za pomocą tych samych narzędzi, które są wykorzystywane do            
kształcenia na odległość, tj. e-dziennik, aplikacje i komunikatory, kontakt telefoniczny,          
poczta elektroniczna, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem. 
 
26. Nauczyciele, wychowawcy i rodzice są zobowiązani do monitorowania i przypominania           
uczniom o bezpieczeństwie w sieci. 
 
27. Zdalne nauczanie realizowane jest zgodnie z zasadami bhp ucznia przy komputerze. 
 
28. Wszystkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie realizuje się bez zmian           
zgodnie ze Statutem Szkoły, aktami prawa oświatowego oraz obowiązującymi procedurami. 
 


