Załącznik do Zarządzenia nr 04/03/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim
z dnia 25 marca 2020 r.

Regulamin zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Ostrowie Lubelskim

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)

I. Postanowienia ogólne
1. Od 25.03.2020 r. nauczyciele realizują nowe treści z podstawy programowej i
programów nauczania, a uczniowie mogą być oceniani.
2. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu
nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
3. Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem.
4. W procesie zdalnego nauczania nauczyciele uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości
psychofizyczne uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym.
5. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość powinny być realizowane
w szczególności:
1) z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem 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 Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela,
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny
pracy ucznia;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę
informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
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4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji
przez ucznia w domu – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

6. Nauczyciele pracują w dwóch obszarach:
- nauczyciele przedmiotu (NP) – praca z całą klasą;
- nauczyciele pracy indywidualnej (NPI) – praca z jednym uczniem, praca z uczniami
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, praca z uczniami objętymi pomocą
psychologiczno-pedagogiczną.

II . Postanowienia szczegółowe.
1. Materiał do zdalnego nauczania przygotowywany jest w oparciu o Tygodniowy
rozkład nauczania oraz Tygodniowego rozkładu zajęć z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
2. Nauczyciele wpisują tematy lekcji do e-dziennika zgodnie z Tygodniowym rozkładem
zajęć. W ciągu 7 dni od powrotu do szkoły nauczyciele mają obowiązek uzupełnić
papierową wersję dokumentacji przebiegu nauczania.
3. Nauczyciele odnotowują obecności uczniów na zajęciach na podstawie opracowanej
przez siebie formy monitorowania realizacji przez uczniów materiału
4. Nauczyciele przygotowują materiał i wytyczne dla poszczególnych klas zgodnie z
tygodniowym rozkładem, ale pamiętają o maksymalnym skracaniu czasu, który
uczeń musi poświęcić w danym dniu na realizację materiału z danego przedmiotu;
tygodniowy zakres materiału dla danej klasy powinien uwzględniać równomierne
obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie zajęć i możliwości
psychofizyczne ucznia:
a) Nauczyciel czyta podstawę programową i porównuje z programem nauczania.
b) Z podstawy programowej wypisuje, co powinien umieć uczeń (a jeszcze nie zostało to
zrealizowane lub wymaga to utrwalenia czy pogłębienia lub ćwiczeń) i wpisuje do
tabelki Wzór tabeli stanowi załącznik do Regulaminu.
5. Każdy nauczyciel ma obowiązek przesyłać uzupełniony Tygodniowy zakres treści
nauczania do zrealizowania w klasie ………, zgodnie z opracowanym wzorem
stanowiącym załącznik do Regulaminu, do piątku (poprzedzającego nowy tydzień) do
godziny 12.00 na adres uczezdalnie@wp.pl
6. Tabelę na okres o d 25.03.2020 r. do 27.03.2020 r. należy przesłać w dniu 25.03.2020
r. do godz. 10.00.
7. Dobór przez nauczycieli narzędzi powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne
odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępność
w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.
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8. Nauczyciele uczący w klasie VIII, opracowując tygodniowy zakres materiału, powinni
pamiętać, że jednym z najważniejszych priorytetów dla uczniów, jest egzamin
ósmoklasisty.
9. Materiał i wytyczne dla poszczególnych klas, przygotowane w oparciu o Tygodniowy
rozkład zajęć, każdy nauczyciel przesyła na adres uczezdalnie@wp.pl do godziny
12.00, dnia poprzedzającego realizowaną lekcję. Nauczyciel może przygotować i
przesłać materiał na cały tydzień. Przesłane przez nauczycieli materiały będą
zamieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładkach Zdalne lekcje ... ,
najpóźniej w dniu poprzedzającym realizację tematu. Materiały aż do odwołania będą
na bieżąco uzupełniane.
10. Każdego dnia uczeń ma obowiązek odnaleźć swoją klasę i wykonać zadania według
zaleceń nauczycieli. Podczas pracy zdalnej uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji
z nauczycielem przedmiotu (czas i sposób konsultacji określa nauczyciel). Aktualny
harmonogram konsultacji będzie zamieszczany w zakładce Baza kontaktów.
11. Materiał i wytyczne w oparciu o Tygodniowy rozkład zajęć z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, dla uczniów którym udzielana jest pomoc, każdy
nauczyciel przesyła za pośrednictwem e-dziennika bezpośrednio do ucznia lub
rodzica, w dniu poprzedzającym realizowaną lekcję.
12. W przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek
poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i
formach ich realizacji przez dziecko w domu za pośrednictwem e-dziennika w
terminie do 25.03.2020 r.
13. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów mają obowiązek
poinformowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich
realizacji przez ucznia w domu za pośrednictwem e-dziennika w terminie do
25.03.2020 r.
14. Nauczyciele, w tym wychowawcy klas, komunikują się z uczniami i rodzicami danej
klasy za pośrednictwem e-dziennika lub telefonicznie. W wyjątkowych sytuacjach
(tylko w sytuacji gdy nie można skontaktować się z uczniem lub rodzicem przez edziennik), możliwa jest komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
komunikatora społecznościowego.
15. Rodzice są proszeni o regularne przeglądanie informacji zamieszczonych przez
nauczycieli w e-dzienniku lub innej formy komunikacji ustalonej przez nauczyciela
lub wychowawcę klasy.
16. Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi
przez nauczycieli i wychowawców za pośrednictwem e-dziennika, poczty
elektronicznej lub innej ustalonej przez nauczyciela formy komunikacji.
17. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia mają obowiązek wyznaczenia form i
terminów konsultacji dla uczniów i ich rodziców.
18. Nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o postępach ucznia w nauce, a także
uzyskanych przez niego ocenach przez e-dziennik.
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19. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów uczniów. Nauczyciele
monitorują postępy uczniów wybierając poniższe formy:
a) E-dziennik.
b) Poczta elektroniczna (adres e-mail podany przez nauczyciela w bazie do
kontaktów).
c) Platformy edukacyjne.
d) Komunikatory internetowe.
O ustalonych przez siebie formach monitorowania postępów uczniów nauczyciele
mają obowiązek poinformować za pośrednictwem e-dziennika dyrektora, uczniów i
rodziców w terminie do 25.03.2020 r.
20. Nauczyciel realizujący dany przedmiot ma obowiązek monitorować (przynajmniej raz
w tygodniu), czy wszyscy uczniowie wykonali zadany materiał. Każdy nauczyciel
sam decyduje o formie monitorowania realizacji przez uczniów materiału. O przyjętej
formie monitorowania należy poinformować dyrektora szkoły, uczniów i ich rodziców
za pośrednictwem e-dziennika w terminie do 25.03.2020 r.
21. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek ustalić sposób
weryfikowania wiedzy i umiejętności uczniów. O ustalonym przez siebie sposobie
weryfikowania wiedzy i postępów uczniów nauczyciele mają obowiązek
poinformować za pośrednictwem e-dziennika dyrektora, uczniów i rodziców w
terminie do 25.03.2020 r.
22. Nauczyciel, który zadaje uczniom pracę domową, ma obowiązek odnotować ten fakt
w e-dzienniku, najpóźniej w dniu poprzedzającym realizację tematu.
23. Nauczyciel, który planuje formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia (np.
kartkówkę, sprawdzian, wypracowanie, dyktando) ma obowiązek odnotować ten fakt
(z zachowaniem terminów statutowych).
24. Przy ocenianiu uczniów należy stosować Wewnątrzszkolny System Oceniania ujęty w
Statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim, z
dostosowaniem treści do zdalnego nauczania.
25. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek przesłać wychowawcy
klasy za pośrednictwem e-dziennika (przynajmniej raz w tygodniu) krótkiej
informacji o realizacji przez uczniów danej klasy zdalnego nauczania, w kontekście
nauczanego przedmiotu, z uwzględnieniem uczniów objętych pomocą
psychologiczno-pedagogiczną.
26. Wychowawcy klas I-VIII mają obowiązek w każdy poniedziałek przesłać dyrektorowi
szkoły, za pośrednictwem e-dziennika, krótkiej informacji/raportu na temat realizacji
przez uczniów danej klasy zdalnego nauczania z uwzględnieniem uczniów objętych
pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
III . Postanowienia końcowe.
1.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.
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Dyrektor: Katarzyna Równiak
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