
Regulamin zdalnego nauczania w klasach I-III

 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. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Paragraf 17).

Ustawa prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (art. 125a) (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116).

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin zdalnego nauczania w klasach I - III ma charakter przejściowy, to znaczy obowiązuje w 
okresie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

2. Regulamin zdalnego nauczania w klasach I - III wprowadza się w celu umożliwienia realizacji 
podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym 
tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania. 

Organizacja pracy na odległość 

1. Lekcje w trybie zdalnym (online) odbywają się według przygotowanego planu, który obowiązuje 
uczniów i nauczycieli. Plan nauczania zdalnego przedstawia wychowawca klasy. 

2. Lekcje zdalne są prowadzone przy użyciu platformy Zoom, służącej do wideokonferencji i platformy
edukacyjnej Classroom, która umożliwia przekazywanie przez uczniów prac nauczycielom. Zajęcia 
mogą być wzbogacane przez wykorzystywanie innych platform edukacyjnych. 

3. Na platformie Classroom konta posiadają tylko uczniowie. 

4. Korespondencja z rodzicami odbywa się przez dziennik elektroniczny Librus. 

5. Jednostka lekcyjna, w zależności od potrzeb i możliwości percepcyjnych dzieci, może trwać ok. 30- 
45 minut. 

6. Tygodniowo liczba zajęć lekcyjnych nie zmienia się i wynosi 22 zajęcia (18 z wychowawcą, 2 x 
religia, 2 x j.angielski), czyli 660 min. i może być podzielona według uznania wychowawcy. 

7. Ze względu na lepsze funkcjonowanie dziecka zaleca się równomierny podział godzin w tygodniu 
oraz prowadzenie zajęć bez uwzględniania zmianowości.

 6. W przypadku, kiedy uczeń ma utrudniony dostęp do Internetu lub występują problemy techniczne
ze sprzętem, rodzic jest zobowiązany zgłosić to wychowawcy. 



7. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia na zajęciach prowadzonych za pomocą 
technologii komunikacyjno – informacyjnej. 

8. W przypadku, gdy uczeń nie uczestniczy w spotkaniu on-line z nauczycielem, ma obowiązek 
uzupełnić wiadomości i umiejętności wynikające z absencji. 

9. Uczniowie objęci są pomocą psychologiczno – pedagogiczną poprzez możliwość kontaktu z 
psychologiem/pedagogiem za pomocą dziennika Librus, spotkań indywidualnych w szkole lub 
spotkań za pomocą platformy Zoom. 

Zasady zachowania w czasie lekcji online

 1. W czasie lekcji uczniowie powinni mieć włączone kamery i mikrofony. 

2. Obowiązuje punktualność. Uczeń powinien zalogować się odpowiednio wcześnie, aby nauczyciel 
mógł o wyznaczonej godzinie rozpocząć lekcję. 

3. Każdy uczestnik zajęć powinien przed lekcją przygotować swoje stanowisko pracy (zeszyt, 
podręcznik, ćwiczenia, przybory do pisania itp.) oraz posiadać dodatkowe materiały zgodnie z 
poleceniem nauczyciela. 

4. W miarę możliwości uczeń powinien przebywać w odosobnionym i cichym pomieszczeniu. 

5. W czasie zajęć na platformie Zoom bez zgody nauczyciela uczniowie nie korzystają z czatu i nie 
rysują po tablicy . 

6. Uczniowie zobowiązani są logować się swoim imieniem i nazwiskiem. Osoba zalogowana inaczej, 
nie zostanie wpuszczona na lekcję. Bez zgody nauczyciela nie jest dozwolone ukrywanie się pod 
awatarem lub zmienianie tła podczas zajęć. 

7. Nauczyciel rozpoczyna i kończy zajęcia i to on reguluje czas lekcji. Uczeń nie może opuścić zajęć 
przed ich zakończeniem. 

8. Uczniów obowiązują zasady kulturalnego zachowania się, tak jak podczas lekcji stacjonarnych 
(zakaz spożywania posiłków, przeszkadzania innym, itp.). W przypadku nieodpowiedniego 
zachowania, nauczyciel może wyciągnąć konsekwencje wobec ucznia. 

Zasady oceniania 

1. W czasie prowadzenia lekcji online nauczyciel ma prawo wystawiać oceny. 

2. Uczniowie zobowiązani są do odrabiania prac zadanych przez nauczyciela i odsyłania ich przez 
platformę Classroom lub przez Librus (sposób ustala nauczyciel) w wyznaczonym terminie. Nauczyciel
nie ma obowiązku sprawdzania prac wszystkich uczniów i przesyłania informacji zwrotnej. Może 
sprawdzić zadania tylko wybranym osobom. 

3. Nieprzesłanie przez ucznia zadania jest odnotowywane przez nauczyciela i może mieć wpływ na 
ocenę końcową. 

4. W sytuacjach szczególnych rodzic ma prawo usprawiedliwić brak oddanej pracy. 



Konsultacje 

1. Nauczyciel ma prawo zaprosić ucznia na konsultacje online lub stacjonarnie, w celu sprawdzenia 
wiedzy. Konsultacje mogą odbywać się indywidualnie lub grupowo.


