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Regulamin zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej w Chociszewie 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 23.10.2020 i czasowym ograniczeniem 

funkcjonowania jednostek oświaty polegającym na wykorzystaniu metod i technik 

kształcenia na odległość, Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców uchwaliła 

poniższy Regulamin. 

 

Zagadnienia dotyczące uczniów: 
1. Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie             

z  obowiązującym planem lekcji poprzez aplikację Microsoft Teams i przy pomocy 
Librus Synergia.  

2. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w wideolekcjach, zgodnie z ustalonym 
planem lekcji. Nauczanie zdalne traktujemy tak samo jak obowiązek pobierania nauki 
w salach lekcyjnych w budynku szkoły. 

3. Nieobecność  ucznia jest odnotowana w dzienniku elektronicznym przez nauczyciela          
i liczona  do frekwencji.  

4. Uczeń ma obowiązek włączenia mikrofonu i jest zaangażowany w lekcję, a na prośbę 
nauczyciela również kamerę (trudności techniczne rodzic zgłasza do wychowawcy). 

5. W trakcie zajęć on-line uczniowie mają możliwość dopytywać, prosić o dodatkowe 
wskazówki i wyjaśnienia nauczyciela, dać sygnał, że coś jest niejasne w omawianym 
temacie lekcji.  

6. Nauczyciele kontaktują się z uczniami/rodzicami  w godzinach 8.00- 16.00.  
7. Uczniowie mają obowiązek odsyłania prac w wyznaczonych terminach. W przypadku 

problemów technicznych bądź doraźnej niedyspozycji czy choroby ucznia rodzic ma 
obowiązek niezwłocznie poinformować o tym nauczyciela i ustalić z nim inny termin 
odesłania pracy.  

8. Nie wprowadza się zmian w wewnątrzszkolnym systemie oceniania - trzymamy się 
zapisów statutowych. 

9. Czat na Microsoft Teams to miejsce naukowych rozważań, a nie prywatnych spotkań.  
10. Zwracamy szczególną uwagę na  wypowiedzi i bezpieczeństwo w sieci.  
11. Podczas lekcji wideo uczniowie: 

➢ logują się punktualnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji; 
➢ są przygotowani do zajęć (zeszyty, ćwiczenia, karty pracy, atlasy, przybory etc.) 

 
 
Zagadnienia dotyczące rodziców: 

1. Zapewniają dzieciom warunki do nauki on-line - komputer z dostępem do internetu, 
kamerką i mikrofonem, miejsce do nauki, spokój… 

2. Dbają o zasady bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, zwracają szczególną 
uwagę na bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, zapewniają odpowiednie 
oprogramowanie antywirusowe. Zwracają uwagę na „kulturę” i szacunek wobec 
innych internautów (nauczycieli, rówieśników). 
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3. Zachęcają i motywują dzieci do samodzielnej pracy, nie wyręczają ich, nie podają 
gotowych rozwiązań. 

4. Dbają, aby dziecko zawsze logowało się punktualnie i było przygotowane do zajęć 
(odrobione zadanie domowe, niezbędne materiały, zeszyty, podręczniki). 

5. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka, podając powód absencji 
poprzez e-dziennik lub telefonicznie kontaktując się w wychowawcą. 

6. Pozostają w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami. 
7. Regularnie logują się do e-dziennika, sprawdzają wiadomości od nauczycieli                     

i odpowiadają na nie. 
8. Regularnie śledzą informacje zamieszczane na szkolnej stronie internetowej. 

 
 

Zagadnienia dotyczące nauczycieli: 
1. Nauczyciele zajęcia zdalne przeprowadzają na platformie Microsoft Teams  

i korzystają z e-dziennika Librus Synergia, zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 
2. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują na bieżąco  tematy oraz 

frekwencję  w dzienniku elektronicznym. 
3. Wyznaczają zadania - prace domowe z określeniem czasu realizacji, zwracając uwagę 

na równomierne i realne obciążenie uczniów.  
4. Różnicują zakres i treść zadań, uwzględniając dostosowanie wymagań do 

indywidualnych możliwości ucznia. 
5. Oceniają pracę, umiejętności i zaangażowanie i zachowanie uczniów, zgodnie                      

z zapisami statutowymi. 
6. W klasach 1-3  wychowawcy oraz pozostali nauczyciele ustalają plan zajęć 

dostosowany do możliwości, w tym umiejętności informatycznych uczniów. 
7. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania 

kwarantanny. 
8. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie  

z WSO. 
9. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostanie odwołana. 

 
 
 
Chociszew, dn. 26 października 2020 r. 
                      (miejscowość, data) 

 
 
…………………………………………………….                                          ……………………………………………………. 
      (podpis przedstawiciela Rady Rodziców)                                                                         (pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły) 

 
 
 
 

……………………………………………………. 
                                                                                                                                          (pieczęć szkoły) 


