
REGULAMIN  NAUKI  ZDALNEJ 

dla ucznia (do wiadomości rodzica/opiekuna prawnego) 

w Szkole Podstawowej im. S. Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania pracy zdalnej oraz związane z tym prawa  

i obowiązki uczniów w Szkole Podstawowej im. S. Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu  na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku             z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 Nauce zdalnej – należy przez to rozumieć pracę ucznia wykonywaną przez czas 

oznaczony poza budynkiem szkoły w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, jeżeli 

uczenie się  poza takim miejscem jest możliwe, 

 Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia, który czasowo pracuje w domu, korzystając 

z urządzeń multimedialnych, przy wsparciu online nauczycieli, 

 Szkole – należy przez to rozumieć zespół nauczycieli uczących danego ucznia 

 

§ 2 

Warunki dopuszczalności nauki zdalnej 

1. Uczeń jest zobowiązany do uczenia się  zdalnie w związku z przeciwdziałaniem  

COVID-19 po otrzymaniu od nauczycieli  drogą elektroniczną lekcji, zadań i ćwiczeń do 

realizacji w domu,  umieszczonych na stronie szkoły: szkolawisnicz.pl, za pomocą poczty 

elektronicznej, portali społecznościowych, platform edukacyjnych i innych form 

wykorzystywanych do tej pory przez nauczycieli w pracy z uczniami i ustalonymi                                    

z poszczególnymi zespołami klasowymi.    

 

§ 3 

Prawa i obowiązki szkoły  

 

1. Szkoła zobowiązuje się do przekazywania uczniowi zadań do wykonania, udzielania informacji 

merytorycznych oraz organizowania procesu pracy w sposób umożliwiający uczniowi uczenie 

się  zdalnie. 

2. Szkoła ma prawo kontrolować zdalne uczenie się i systematyczne przesyłanie materiałów 

zwrotnych. 

3. Szkoła  zapewnia uczniowi wsparcie w organizacji nauki, pomocy w rozwiązywaniu 

problemów  i trudności związanych z realizacją zadań. 

4. Realizacja kształcenia na odległość ma uwzględniać: 

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 



2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu 

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego  w ciągu dnia 

4) zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających 

komunikację  elektroniczną, w tym dotyczące czasu korzystania z tych urządzeń 

(komputer, telewizor, telefon) 

5) dostępność urządzeń w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację 

rodzinną 

6) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia 

7) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

5. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej ( w tym korekcyjno – 

kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne, indywidualne 

godziny zajęć w ramach IPET) są również prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość.  

6. Wychowawcy klas w ramach realizacji obowiązków wychowawców i zajęć z wychowawcą 

utrzymują kontakt ze swoimi wychowankami i ich rodzicami, przyjmują od nich uwagi 

odnośnie realizacji pracy szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość               

i przekazują je do dyrekcji szkoły. 

7. Pedagog szkolny pełni dyżury w celu udzielania wsparcia uczniom, rodzicom, wychowawcom, 

nauczycielom w godzinach jego ustalonych dyżurów w bieżącym roku szkolnym. Kontakt                   

z pedagogiem szkolnym może odbywać się elektronicznie (poprzez pocztę elektroniczną: 

seredynskarenata@gmail.com) 

8. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może odbywać się za 

pomocą przesyłania materiałów z wykorzystaniem: 

1) strony internetowej szkoły: szkolawisnicz.pl, na której nauczyciele zamieszczają 

materiały do pracy dla uczniów 

2) poczty elektronicznej 

3) portali społecznościowych 

4) innych form wykorzystywanych do tej pory przez nauczycieli w pracy z uczniami                         

i ustalonymi z poszczególnymi zespołami klasowymi. 

9. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może odbywać się                 

z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Centralną Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych 

programów telewizyjnych i radiowych. 

10. W przypadku uczniów, którzy ze względu na warunki rodzinne, sprzętowe, dostęp do 

Internetu, nie mają możliwości korzystania z metod i technik kształcenia na odległość 

proponowanych przez szkołę, wychowawca wspólnie z uczniem i rodzicami/opiekunami 

prawnymi ustali sposób przekazywania  materiałów, wskazówek do samodzielnej pracy                      

z poszczególnych przedmiotów i przekaże informację do dyrekcji szkoły w celu ustalenia 

sposobu postępowania. 

11. Dla powyższych uczniów przewiduje się przygotowanie materiałów przez 

poszczególnych nauczycieli w wersji papierowej i przekazanie ich uczniom (np. przez odbiór 

osobisty rodziców). W takim przypadku nauczyciel przygotuje materiały dla ucznia na dłuższy 

czas. 
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§ 4 

Prawa i obowiązki ucznia 

1. Uczeń uczy się zdalnie. Uczeń  jest zobowiązany do kontaktu ze szkołą drogą elektroniczną, 

odbierania i przesyłania zadań. 

2. Podstawową formą kontaktu między uczniami, wychowawcami, nauczycielami 

poszczególnych przedmiotów, rodzicami są: poczta elektroniczna nauczycieli i uczniów (bądź 

rodziców) oraz telefony. 

3. W przypadku uczniów, którzy ze względu na warunki rodzinne, sprzętowe, dostęp do Internetu 

nie mają możliwości korzystania z metod i technik kształcenia na odległość proponowanych 

przez szkołę, wychowawca wspólnie z uczniem i rodzicami/opiekunami prawnymi ustali 

sposób przekazywania  materiałów, wskazówek do samodzielnej pracy z poszczególnych 

przedmiotów i przekaże informację do dyrekcji szkoły w celu ustalenia sposobu postępowania. 

4. Dla tych uczniów przewiduje się przygotowanie materiałów przez poszczególnych nauczycieli 

w wersji papierowej i przekazanie ich uczniom (np. przez odbiór osobisty rodziców po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)). W takim przypadku nauczyciel przygotuje 

materiały dla ucznia na dłuższy czas. 

5. Zasady oceniania osiągnięć uczniów podczas realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość 

Ocenie mogą podlegać: 

1) prace, ćwiczenia projektowe, rysunkowe, prezentacje i inne samodzielnie opracowane 

przez uczniów na podstawie wskazówek nauczycieli, przekazywanych elektronicznie 

lub w inny sposób ustalony z nauczycielem 

2) testy, sprawdziany zrealizowane z wykorzystaniem ogólnie dostępnych platform 

przewidzianych do tego celu 

3) efekty rozmów z uczniami podczas dyżurów z wykorzystaniem technik online, czatów, 

itp. 

6. W przypadku uczniów, którzy ze względu na warunki rodzinne, sprzętowe, dostęp do Internetu, 

nie mają możliwości korzystania z metod i technik kształcenia na odległość proponowanych 

przez szkołę, ocenianie odbywać się będzie na podstawie prac, projektów, ćwiczeń itp. 

wykonanych przez ucznia i dostarczanych do szkoły (osobiście przez rodziców, po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym). 

7. Ocenianie zajęć wychowania fizycznego może obejmować ocenę przygotowanych przez ucznia 

opracowań dotyczących zdrowego trybu życia, wpływu sportu na zdrowie człowieka bądź 

innych związanych z teorią sportu.  

8. Nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o otrzymanej ocenie bezpośrednio i na bieżąco. 

9. Wychowawcy klas informują rodziców/prawnych opiekunów o wszystkich ocenach 

cząstkowych ucznia drogą elektroniczną, telefoniczną raz w tygodniu. 

10. Uczniowie mogą poprawiać oceny zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania. 

11. W mocy pozostają zapisy Statutu Szkoły dotyczące: 



1) warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) egzaminów klasyfikacyjnych 

3) egzaminów poprawkowych 

4) trybu postępowania w przypadku zastrzeżeń do rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

12. Ewentualne zmiany w tym zakresie, w szczególności dotyczące formy poprawy lub egzaminu, 

terminów będą podawane w terminie późniejszym w zależności od dalszych decyzji Ministra 

Edukacji Narodowej odnośnie kontynuowania, bądź nie, realizacji zadań szkoły                                   

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

13. W ocenianiu zachowania brane pod uwagę będzie  zaangażowanie uczniów w realizację 

obowiązków wynikających z kształcenia na odległość, z uwzględnieniem jego możliwości 

indywidualnych (wiek uczniów), w tym warunków rodzinnych, sprzętowych itp. 

14. Uczeń ma prawo do wsparcia ze strony szkoły. Uczeń niezwłocznie zgłasza nauczycielowi 

wszelkie problemy związane z danym przedmiotem. 

15. Uczeń wraz z rodzicami  zobowiązuje się zorganizować stanowisko do nauki zdalnej w sposób 

zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

16. Uczeń nie upublicznia materiałów wypracowanych i przesłanych mu przez nauczycieli. 

17. Materiały otrzymywane od nauczycieli pozostają tylko do użytku szkolnego i nie podlegają 

dalszemu przesyłaniu. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Nauka zdalna jest prowadzona przez czas określony w zarządzeniu dyrektora szkoły. Szkoła  

może dowolnie kształtować okres wykonywania nauki zdalnej, uwzględniając stopień 

zagrożenia rozprzestrzenianiem się COVID-19 na danym obszarze.  

2. Przed przystąpieniem do wykonywania nauki zdalnej uczeń i jego rodzice zapoznają się                       

z treścią niniejszego Regulaminu. Rodzice potwierdzają oświadczeniem w formie SMS                    

lub e-mail do wychowawcy klasy o treści:  

 

Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu zdalnego nauczania i przyjmuję do realizacji. 

podpis rodzica, podpis ucznia 

 

 


