
 
Regulamin nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej nr 1  

im. Tadeusza Kościuszki w Koluszkach  
 
 
 
 

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 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410),   
 

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 zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) 

 
 
 

W Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach obowiązują zasady zapisane w Statucie 
Szkoły.  

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wprowadza się organizację 
zadań placówki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwanych dalej 
zdalnym nauczaniem.  

Na czas zdalnego nauczania wprowadza się dodatkowo poniższy regulamin. 
 
 
 

§ 1 
 

1. Nauczanie w trybie zdalnym odbywa się poprzez system Librus Synergia oraz  
- platformę Microsoft TEAMS w klasach IV – VIII,  
- platformę Google Meet w klasach I – III. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka powinni zapewnić odpowiednie warunki do 
realizacji nauki z użyciem metod i technik kształcenia na odległość. 

3. Uczniowie powinni mieć dostęp do sieci Internet oraz urządzeń umożliwiających 
połączenie z nim, wymagane jest również posiadanie sprawnego mikrofonu oraz 
kamerki internetowej. Używany przez ucznia sprzęt, powinien  umożliwić wykonanie 
podczas lekcji zadań informatycznych, napisanie testu i wykonanie innych prac 
pisemnych.  

4. W razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej 
rodzice/prawni opiekunowie powinni ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy. 

5. Szkoła we współpracy z organem prowadzącym w miarę możliwości może użyczyć 

sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej. 

6. Podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych przez nauczyciela na platformie 
Microsoft Teams, rodzice powinni zapewnić dzieciom bezpieczne miejsce do 
wykonywania ćwiczeń.   

7. Uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie pozostają w stałym (za pośrednictwem 
dziennika elektronicznego, telefonicznym, mailowym) kontakcie z wychowawcą klasy. 

 
 
 



§ 2 
 

 
1. Podstawowym kanałem informacyjnym dla nauczycieli,  rodziców i uczniów jest 

dziennik elektroniczny Librus, w którym zamieszczane są ogłoszenia i informacje. 

2. Uczeń na bieżąco sprawdza wiadomości, ogłoszenia i oceny. 

3. Informacje o zaplanowanych sprawdzianach uczeń sprawdza w terminarzu. 

4. Uczeń zobowiązany jest do codziennego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych zgodnie  
z planem lekcji obowiązującym w okresie zdalnego nauczania. 

5. Nauczyciel rozpoczyna i kończy dane zajęcia zdalne.  

6. Uczeń punktualnie loguje się na zajęcia. 

 

 

§ 3 

 
1. Nauczyciel realizujący lekcję poprzez łączenie online zaznacza obecność ucznia zgodnie 

ze stanem faktycznym w dzienniku Librus do 5 minut po jej rozpoczęciu.  

2. Uczeń dołączający do lekcji po sprawdzonej obecności ma obowiązek poinformowania 
nauczyciela o swojej obecności podając swoje imię i nazwisko.   

3. Uczeń, który opuści lekcję w trakcie jej trwania, bez podania przyczyny, ma wpisaną 
nieobecność na danej lekcji.  

4. Brak reakcji ucznia na dwukrotne wywołanie ucznia z imienia i nazwiska przez 
nauczyciela jest traktowany jako nieobecność ucznia na lekcji. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia online systematycznie kontroluje frekwencję uczniów.  
W przypadku powtarzających się nieobecności ucznia na zajęciach nauczyciel informuje 
o tym wychowawcę. 

6. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami/opiekunami ucznia. W sytuacji niemożności 
skontaktowania się z rodzicami/opiekunami lub w przypadku braku poprawy 
przekazuje informację o tym fakcie pedagogowi szkolnemu. 

7. Pedagog podejmuje odpowiednie działania i informuje o nich dyrektora szkoły.  

8. Uczeń, który z przyczyn technicznych lub innych powodów uzasadnionej nieobecności, 
nie uczestniczył w lekcjach online ma obowiązek uzupełnienia zaległości. 

 

 
§ 4 

 

1. Uczeń przygotowuje na lekcję zeszyt, podręcznik i inne materiały wskazane przez 
nauczyciela przedmiotu. 

2. Uczeń podczas zdalnego nauczania ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, 

wypełniać karty pracy, polecenia i zadania zamieszczone w zeszytach ćwiczeń.  

3. Wykonane podczas nauczania zdalnego prace np.: wypracowania, plakaty, prezentacje, 
uczeń przechowuje do czasu powrotu do szkoły. 

4. Mikrofon i kamerę uczniowie załączają podczas lekcji online na prośbę nauczyciela lub, 
gdy chcą sami zabrać głos. 

5. W czasie lekcji uczniowie są poddawani ocenianiu ze wszystkich przyjętych w statucie 
szkoły form aktywności. 



6. Nauczyciel wstawia otrzymane przez ucznia oceny do dziennika elektronicznego  Librus 
w odpowiedniej kategorii. Na czas zdalnego nauczania zostały wprowadzone trzy 
dodatkowe kategorie ocen: sprawdzian online, kartkówka online i test z lektury online.  

7. Nauczyciel w sytuacji podejrzenia niesamodzielności pisanej przez ucznia pracy, ma 
prawo do indywidualnej weryfikacji jego wiedzy i wystawionej oceny.  

8. Podczas pisania prac pisemnych i sprawdzianów nauczyciel ma prawo zażądać 
włączenia przez uczniów mikrofonów oraz kamerek. 

9. Nauczyciel wyznacza termin oraz limit czasowy na wykonanie zadania. Niewywiązanie 
się z terminu skutkuje nieprzygotowaniem ucznia do zajęć, a w konsekwencji także 
oceną niedostateczną. 

10. Uczeń może zgłosić nauczycielowi chęć poprawy oceny z pisemnych sprawdzianów i 
testów uzyskanych podczas zdalnego nauczania. Metody i formy poprawy takiej oceny 
ustalają wspólnie nauczyciel wraz z uczniem.  

11. W ramach spotkań online nauczyciele mogą też prowadzić zajęcia z grupą uczniów np. 
zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych, koła zainteresowań. 

 

§ 5 

 

1. Uczeń zakłócający przebieg lekcji podlega zasadom obowiązującym w  Statucie Szkoły 
dotyczącym kryteriów ocen zachowania. 

2. Uczniom zabrania się na Platformie Microsoft Teams tworzenia prywatnych zespołów, 
kanałów ani wykonywania operacji mogących zakłócić działanie systemu na zdalnej 
nauki. 

3. Upublicznianie, wykorzystywanie, utrwalanie (nagrywanie), przerabianie, komentowanie 
wizerunku uczestników lekcji online jest zabronione i wiąże się z konsekwencjami 
prawnymi. 

 
 

§ 6 

 
1. Podczas zdalnego nauczania zasady funkcjonowania Świetlicy Szkolnej i Biblioteki 

Szkolnej regulują oddzielne dokumenty.  
 

 
 


