
 

Regulamin organizacji zdalnego nauczania 

w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kłaju 

 

1. Zdalna edukacja polega na realizacji procesu kształcenia z zastosowaniem form 

komunikacji zdalnej bez fizycznej obecności ucznia i nauczyciela w tym samym czasie 

i miejscu. 

2. Formy kształcenia mogą być realizowane w formie zajęć: 

a. synchronicznych, interaktywnych (uczniowie i nauczyciel pracują w tym 

samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym - “online”)  

b. oraz asynchroniczne (uczniowie przyswajają wiedzę, realizują zadania 

ćwiczenia, wypełniają testy, itd. w czasie dowolnym jednak dotrzymując 

terminów końcowych - “offline”). 

3. Rezultaty działań  zarówno w kształceniu synchronicznym jak i asynchronicznym 

mogą być przedmiotem oceny.  

 

Organizacja pracy zdalnej 

1. Główną i jedyną platformą do prowadzanie nauczania na odległość (zdalnego)                    

w Szkole Podstawowej w Kłaju jest Google Suite. 

2. O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców 

oraz uczniów za pośrednictwem dziennika Librus oraz strony internetowej szkoły. 

3. Plan lekcji w czasie edukacji zdalnej zostaje zmodyfikowany. Liczba godzin  

z przedmiotu nie ulega zmianie i jest zgodna z ramowym planem nauczania.  

4. Lekcje online i konsultacje online realizowane są w czasie wynikającym z planu 

nauczania. Lekcje takie są wpisywane do dziennika elektronicznego (terminarz). 

Lekcje online trwają do 30 minut. Między lekcjami online mysi być zachowany odstęp 

15/20 minut. 

5. Edukacja zdalna realizowana jest poprzez platformę CLASSROOM. Za jej pomocą 

wysyłane są zadania do realizacji, zbierane wyniki, rejestrowana jest aktywność ucznia. 

6. Dziennik Elektroniczny LIBRUS służy do komunikacji z rodzicami uczniami, 

gromadzi oceny i frekwencję ucznia. 



7. Frekwencję ucznia ustala nauczyciel w przyjęty przez siebie sposób. Może to być 

aktywna obecność na spotkaniu online lub realizacja zadania.  

8. W Dzienniku Elektronicznym frekwencję ucznia odnotowuje się w module frekwencja 

w kategoriach: obecność zdalna lub nieobecność zdalna. 

 

Zadania nauczyciela 

1. Nauczyciel odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć w taki sposób aby służyły 

realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów. 

2. Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają dostosowania wymagań edukacyjnych                    

do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 

3. Nauczyciele wspierają proces uczenia się ucznia. Kształcenie zdalne nakierowane jest 

na kształtowanie odpowiedzialności, rzetelności i systematyczności. 

4. Nauczyciele zgodnie ze zmodyfikowanym planem zajęć przygotowują i wysyłają do 

ucznia pakiet poleceń, zadań, treści i linków (...) nazywany dalej “lekcją”. W skład 

lekcji może wchodzić lekcja online lub konsultacje online. 

5. Nauczyciel przesyła wszystkie “lekcje” (materiały edukacyjne) za pomocą platformy 

CLASSROOM. Odpowiedzi uczniów również są gromadzone i oceniane na platformie 

CLASSROOM. 

6. Stosując inne narzędzia i formy kształcenia, nauczyciel umieszcza informację o tym                    

w “pakiecie lekcyjnym” przekazywanym poprzez platformę CLASSROOM. Zajęcia 

online organizuje z użyciem tej platformy (MEET). 

7. Nauczyciel wpisuje do dziennika LIBRUS tematykę zajęć i frekwencję uczniów 

zgodnie z planem lekcji.  

8. Nauczyciel sprawdza obecność na podstawie aktywnej obecności na spotkaniu online 

(rozpoznawanie audio lub video) lub poprzez zarejestrowanie zwrotu wykonanego 

zadania. Nauczyciel uprzedza ucznia, którą formę sprawdzania obecności zastosuje. 

9. Pakiet “lekcja” nauczyciel umieszcza na platformie CLASSROOM dzień wcześniej                  

w godzinach wieczornych (do 18). Jeżeli planuje spotkanie online, wpisuję tę 

informację również do terminarza dziennika LIBRUS, co najmniej na trzy dni 

wcześniej. 

10. Nauczyciel dostosowuje wymagania do specyficznych trudności ucznia. 



11. Nauczyciel, który otrzyma informację o niemożliwości zapewnienia przez opiekunów 

prawnych ucznia warunków o nauczaniu zdalnym informuje o tym wychowawcę                         

i dyrektora. 

12. Nauczyciel w pracy zdalnej zaleca używanie tylko tych narzędzi, które zapewniają 

bezpieczeństwo danych osobowych uczniów i dba o nie naruszenie praw autorskich. 

 

Zadania ucznia 

1. Uczeń loguje się do dziennika Librus i na platformę CLASSROOM w każdy dzień 

zgodnie z planem lekcji. 

2. Uczeń realizuje zadania i polecenia jakie otrzymuje od nauczyciela w terminach jakie 

ustalił nauczyciel. 

3. Jeżeli uczeń ma trudności w nauce, informuje o tym nauczyciela podczas jego dyżurów 

i konsultacji. 

4. Uczniowie stosują narzędzia zalecane przez nauczycieli i stosują się do ich zaleceń                   

w sprawie bezpieczeństwa danych osobowych i praw autorskich. 

 

Zadania rodziców/prawnych opiekunów 

1. Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne 

wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka powinni zapewnić odpowiednie warunki                       

do realizacji nauki z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.  

3. Do zajęć online wymagane jest: wydzielone spokojne miejsce pracy, stół lub biurko, 

materiały do notowania, komputer z kamerą i mikrofon (sprzęt jest skonfigurowany). 

4. Rodzice sprawują nadzór nad nauczaniem zdalnym ucznia poprzez kontrolowanie                       

i monitorowanie jego aktywności.  

5. Należy unikać pracy ucznia w godzinach wieczornych i nocnych.  

6. Należy zadbać o przerwy ucznia w pracy. Podczas tych przerw uczniowie powinni 

unikać patrzenia w ekran (tv i telefon). 

7. Rodzice motywują dziecko do systematycznej, równomiernej pracy nad przyswajaniem 

materiału i wykonywaniem ćwiczeń. 

 



Inne informacje 

1. Warunki techniczne potrzebne do nauki zdalnej to komputer z dostępem do Internetu.  

2. Szkoła zaleca tylko te narzędzia, które stosują politykę RODO oraz te, które nie 

naruszają prawa autorskiego. 

3. Punktacja gromadzona na platformie CLASSROOM, może być zamieniana na oceny 

wg kryteriów: od 30% - ocena 2, od 50% - ocena 3, od 70% - ocena 4, od 85% - ocena 

5, od 95% - ocena 6. 

 

 

 


