
Regulamin zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie w sytuacji 

wystąpienia zagrożeń epidemicznych 

 

 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Ilekroć w Regulaminie zdalnego nauczania jest mowa bez bliższego określenia o: 

1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 25 w Rzeszowie; 

2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 25 

w Rzeszowie; 

3. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Szkoły; 

4. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem będącym uczniem Szkoły; 

5. uczniach − należy przez to rozumieć każdego ucznia Szkoły; 

6. Regulaminie − należy przez to rozumieć Regulamin zdalnego nauczania; 

7. Statucie − należy przez to rozumieć Statut Szkoły. 

 

Rozdział 2 

Zadania szkoły 

§ 2 

Dyrektor 

1. Na bieżąco śledzi dostępne komunikaty na temat Covid-19; 

2. Za pomocą ustalonych kanałów (strony internatowej szkoły, e dziennika) 

informuje rodziców i uczniów o zmianach w trybie pracy szkoły; 

3. We współpracy z nauczycielami ustala:  

1) sposób komunikowania się z uczniami i nauczycielami,  

2) możliwości ucznia i rodzica w zakresie korzystania z materiałów 

elektronicznych,  

3) formę przekazywania treści utrwalających wiedzę,  

4) metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy 

i umiejętności, 



5) formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce a także 

uzyskanych przez niego ocenach, 

6) tryb konsultacji uczniów i rodziców z nauczycielami. 

4. Zapewnia nauczycielowi pomoc w sprawach technicznych i organizacyjnych.  

  

§ 3 

Nauczyciele 

 

1. Organizując prace zdalną uczniów uwzględniają  zasady bezpiecznego i 

ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających 

komunikację elektroniczną. 

§ 4 

Wychowawcy 

1. Reagują na bieżące potrzeby i problemy związanych z kształceniem zdalnym, 

które zgłaszają ich uczniowie lub rodzice; 

2. Tworzą klasy na platformie Teams; 

3. Do utworzonych klas dodają dostęp dla dyrektora pedagoga i bibliotekarza; 

4. Diagnozują sytuację uczniów pod względem dostępu do kanałów komunikacji 

elektronicznej. 

 

§ 5 

Pedagog szkolny 

1. Świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie trwania sytuacji 

kryzysowej;  

2. Jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z ustalonym harmonogramem;  

3. Rozwiązuje problemy związane z wykluczeniem cyfrowym ucznia. 

 

 



§ 6 

Bibliotekarz  

poprzez blog “Biblioteka” znajdujący się na szkolnej stronie internetowej:  

1. Udziela informacji na temat pracy biblioteki;  

2. Na bieżąco informuje uczniów o bieżących akcjach, konkursach, nowościach 

czytelniczych itp. mających zachęcić ich do pracy w domu.  

 

§ 7 

Rodzice 

1. Zapewniają dziecku odpowiednie warunki do samodzielnej nauki w domu oraz wspierają i 

zachęcają go do formy kształcenia na odległość; 

2. Zobowiązani są do regularnego sprawdzania wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz 

na stronie internetowej szkoły; 

3. Mają obowiązek stałego kontaktu z wychowawcą, nauczycielem w razie pojawiających się 

trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym 

(brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na 

maile nauczycieli, itp.). 

 

§ 8 

 

Uczniowie 

1. Realizują obowiązek szkolny pod opieką rodziców, którzy sprawują w tym czasie nad 

nim wyłączną opiekę; 

2. Mają obowiązek uczestnictwa we wszystkich formach nauczania zdalnego; 

3. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu 

zdalnego organizują naukę własną w domu; 



4. Posiadają niezbędny sprzęt do pracy zdalnej – wymagany sprawnie działający 

mikrofon; 

5. W przypadku problemów ze sprzętem komputerowym lub dostępem do internetu 

uczniowie lub rodzice na bieżąco informują o tym fakcie wychowawcę klasy lub 

nauczyciela uczącego. 

  

 

Rozdział 3 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 9 

Nauczanie zdalne w Szkole prowadzone jest z wykorzystaniem pakietu Office 365; 

1. Zajęcia odbywają się za pośrednictwem aplikacji Teams; 

2. Nauczyciele prowadzą nauczanie zgodnie z tygodniowym planem zajęć; 

3. Czas trwania lekcji on - line wynosi 30 minut począwszy od standardowej godziny 

rozpoczęcia lekcji. Pozostałe 15 min. dodawane jest do następującej po danej lekcji 

przerwy; 

4. Lekcje on-line zawsze pierwszy rozpoczyna i ostatni kończy nauczyciel; 

5. W lekcji on-line udział mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani 

imieniem i nazwiskiem, uczeń nie może podszywać się pod nikogo innego, nie może 

zmieniać swoich danych na „nickname”. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby 

postronne;  

6. Avatar przy nazwisku i imieniu ucznia może przedstawiać tylko jego inicjały; 

7. Uczniowie w trakcie logowania do lekcji on-line mają wyłączony mikrofon i kamerę; 

8. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie. Są do nich przygotowani – mają 

zeszyty i pomoce dydaktyczne; 

9. Zasady komunikacji na lekcji określa prowadzący nauczyciel; 

10. Uczeń ma obowiązek włączyć mikron na prośbę nauczyciela; 



11. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność, z 

wyjątkiem sytuacji kiedy rodzic zgłosi fakt problemu z internetem, mikrofonem 

(przypadki sporadyczne); 

12. Obecność uczniów sprawdzana jest na początku każdej lekcji i wpisywana do 

dziennika elektronicznego z oznaczeniem NZ.  

13. Nauczyciele sprawdzając obecność, ze względu na brak narzędzi technicznych oraz 

uniemożliwiających bezpośrednią kontrolę do zweryfikowania stanu faktycznego, nie 

ponoszą odpowiedzialności za sytuacje wynikające z zachowania uczniów, które są 

niezgodne z prawem i netykietą; 

14. Moderatorem i prowadzącym lekcje on-line jest nauczyciel i tylko on ma prawo do 

wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu; 

15. Lekcja on-line podlega ochronie ze względu na prawa autorskie – lekcji nie wolno 

nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać; 

16. Zabronione jest zakłócanie lekcji on-line w sposób informatyczny (przejmowanie 

ekranu, linków, kontroli, samowolne włączanie mikrofonu i kamery); 

17. Uczniom nie wolno w czasie trwania lekcji on -line uczestniczyć w żadnych innych 

połączeniach informatycznych pomiędzy sobą nie związanych z tematem lekcji; 

18. Podczas lekcji on – line uczniów obowiązują zasady zachowania zgodnie z netykietą; 

19. W stosunku do uczniów utrudniających prace na lekcji online zostaną wyciągnięte 

konsekwencje zgodnie z zasadami zawartymi w statucie i regulaminach szkolnych. 

 

§ 10 

1. Uczniowie są zobowiązani do wykonywania poleceń nauczycieli i odsyłania zadań w 

wyznaczonym terminie i formie ustalonej przez nauczyciela; 

2. Uczniowie mają obowiązek zapoznać się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi 

i przekazanymi przez nauczyciela, a także z terminami wykonania zadań oraz 

sposobami przekazania rozwiązań; 

3. Uczniowie zobowiązani są do regularnego sprawdzania wiadomości w dzienniku 

elektronicznym; 

4. Przedstawianie cudzych prac jako swoich będzie skutkowało oceną niedostateczną 

oraz miało negatywny wpływ na ocenę z zachowania; 

5. Uczniowie dokumentują pracę samodzielną w zeszytach przedmiotowych, zeszytach 

ćwiczeń, kartach pracy lub w inny sposób uzgodniony z nauczycielem; 

 



§ 11 

 

1. Prace uczniów podlegają ocenie zgodnie z PSO z uwzględnieniem specyfikacji 

nauczania zdalnego; 

2. Każdej ocenie bieżącej wpisywanej do dziennika elektronicznego przypisana jest 

waga 1; 

3. W toku nauczania zdalnego rubryki do wystawiania ocen posiadają w opisie 

oznaczenie NZ; 

4. O przewidywanej ocenie niedostatecznej, bądź ewentualnym braku możliwości 

dokonania klasyfikacji ucznia informuje się ucznia i jego rodziców poprzez dziennik 

elektroniczny; 

5. Ocena zachowania ucznia polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia w 

okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkół, w okresie przywrócenia zajęć 

w szkołach oraz funkcjonowania ucznia w okresie nauki na odległość, zwłaszcza jego 

systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki. 

 

 

Rozdział 4 

Komunikacja 

§ 12 

1. Nauczyciele i dyrekcja szkoły komunikują się z rodzicami za pośrednictwem 

wiadomości w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie; 

2. Komunikacja z uczniami przebiega za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

Teams, lub poczty Outlook;  

3. Nauczyciele odpowiadają na czaty, maile uczniów w godzinach pracy szkoły                  

7.55 – 15:30; 

4. Dyrekcja komunikuje się z nauczycielami za pośrednictwem poczty Outlook i Teams; 

 

§ 13 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły dopuszcza się 

organizowanie drogą elektroniczną: 



a) posiedzeń Rady Pedagogicznej, 

b) wywiadówek, 

c) spotkań zespołów przedmiotowych i wychowawczych, 

d) konsultacji przedmiotowych i pedagogicznych, 

e) zajęć wyrównawczych (w razie potrzeb), 

f) kółek przedmiotowych (w razie potrzeb). 


