
Regulamin zdalnego nauczania w klasach IV –VIII

 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 IV - VIII ma charakter przejściowy, to znaczy obowiązuje 
w okresie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

2. Regulamin zdalnego nauczania w klasach IV - VIII 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 tego samego planu, co lekcje w trybie 
stacjonarnym. 

2. Lekcje zdalne są prowadzone przy użyciu platformy Zoom, służącej do wideokonferencji i platformy
edukacyjnej Classroom, która umożliwia przesyłanie prac, ewentualnych uzupełnień do lekcji online i 
zadań domowych. Materiały do lekcji będą umieszczane na Classroom do godziny 15.00 w dniu, w 
którym odbyła się lekcja online z danego przedmiotu.

 3. Na platformie Classroom rejestrują się tylko uczniowie. 

4. Jednostka lekcyjna w zależności od potrzeb może trwać maksymalnie 35 minut.

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

6. Podstawowym źródłem komunikacji między szkołą, nauczycielem i rodzicem jest dziennik 
elektroniczny (Librus). 

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. Za nieobecnych nauczycieli nie będą planowane zastępstwa.

 10. 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 zajęć uczniowie mają obowiązek mieć włączone kamery i mikrofony (kamerkę czy 
mikrofon można wyłączyć za zgodą nauczyciela). 

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, przybory do pisania, itp.). 

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

5. W czasie zajęć na platformie Zoom uczeń nie może korzystać z czatu i rysować po tablicy. 

6. Uczniowie zobowiązani są logować się swoim imieniem i nazwiskiem. Jeżeli ktoś będzie 
zalogowany inaczej, nie zostanie wpuszczony na lekcję. Nie jest dozwolone ukrywanie się pod 
awatarem lub zmienianie tła podczas zajęć. 

7. Nauczyciel rozpoczyna i kończy zajęcia, to on reguluje czas lekcji. Uczeń nie może opuścić zajęć 
przed ich zakończeniem. Na każdych zajęciach będzie sprawdzana obecność.

 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. 

9. Ocena półroczna i roczna z zachowania może ulec obniżeniu w przypadku zakłócania zajęć on-line 
lub naruszenia zasad dotyczących nagrywania, kopiowania, rozpowszechniania przebiegu spotkania z 
nauczycielem oraz udostępniania osobom nieuprawnionym do uczestniczenia w spotkaniu nagrań, 
zdjęć i innych zapisów multimedialnych oraz materiałów dydaktycznych wykorzystywanych przez 
nauczycieli podczas zajęć. 

Zasady oceniania 

1. Ocenianiu bieżącemu podlegają prace zlecone przez nauczyciela przedmiotu. 

2. W czasie prowadzenia lekcji online nauczyciel ma prawo wystawiać oceny o różnej wadze. 
Aktywność –1, praca dla chętnych – 1 lub 2, praca na lekcji – 2, kartkówka – 1, sprawdzian online – 2, 
wypracowanie – 2. 

3. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia sprawdzianu w trybie stacjonarnym. Waga takiej oceny 
wynosi – 4. Uczniowie, którzy będą pisać sprawdzian online otrzymają oceny o niższej wadze – 2. 



4. Uczniowie zobowiązani są do odrabiania prac zadanych przez nauczyciela i odsyłanie ich w 
wyznaczonym terminie. Nauczyciel nie ma obowiązku sprawdzenia prac wszystkich uczniów i 
przesłania informacji zwrotnej. Może sprawdzić zadania wybranym osobom. 

5. Każde przesłane przez ucznia zadanie lub jego brak jest odnotowywane przez nauczyciela (trzy 
minusy za brak pracy skutkują oceną niedostateczną o wadze 1). 

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

7. Nieoddana na czas praca terminowa skutkuje oceną niedostateczną, którą można poprawić w 
ciągu dwóch tygodni. W dzienniku pozostaje jednak ocena niedostateczna za pracę nieoddaną w 
terminie. 

8. Ocena roczna z zachowania może ulec obniżeniu w przypadku naruszenia zasad dotyczących 
nagrywania, kopiowania, rozpowszechniania przebiegu spotkania z nauczycielem oraz udostępniania 
osobom nieuprawnionym do uczestniczenia w spotkaniu nagrań, zdjęć i innych zapisów 
multimedialnych oraz materiałów dydaktycznych wykorzystywanych przez nauczycieli podczas zajęć, 
zakłócania zajęć on-line. 

9. Klasyfikowanie i promowanie uczniów, odbywa się na zasadach opisanych w Wewnątrzszkolnym 
Systemie Oceniania – przy uwzględnieniu ocen uzyskanych w okresie nauczania na odległość i 
tradycyjnym. 

Konsultacje 

1. Nauczyciel ma prawo zaprosić ucznia na konsultacje online lub stacjonarnie. Konsultacje mogą 
odbywać się indywidualnie lub grupowo. 

2. Konsultacje w szkole dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych odbywają się 
według ustalonego planu podanego uczniom w dzienniku Librus (w module „pliki szkoły”). a. 
Nauczyciel może wskazać uczniów, którzy mają brać udział w konsultacjach. b. Jeżeli nauczyciel nie 
organizuje w danym terminie konsultacji dla wyznaczonej grupy, wówczas uczniowie poprzez moduł 
„wiadomości” dziennika Librus mogą zgłosić swój udział w konsultacjach do godziny 15.00 dnia 
poprzedzającego spotkanie. 


