
Załącznik 1 

do Zarządzenia Dyrektora Nr 16 /2019/2020                                                                                            

z dnia 27 kwietnia 2020 r.  

Regulamin  kształcenia na odległość  

                                      w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  w Ładach 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki 

§ 1 

Niniejszy Regulamin doprecyzowuje  zasady nauki zdalnej/online,  trwającego od 25 marca 

2020 kształcenia na odległość,  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ładach  w związku                  

z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. 

                                                                        § 2                                                

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                     

w Ładach zwanego dalej Zespołem, zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

2. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor szkoły. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez 

Dyrektora poprzez e-dziennik LIBRUS, służbowy e-mail, wiadomość sms oraz poprzez 

komunikatory internetowe i w razie potrzeby bezzwłocznego udzielenia odpowiedzi na 

informacje. 

4. Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i może zostać wezwany przez 

Dyrektora do szkoły. 

5. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają się, zgodnie      

z ustalonym planem nauczania obowiązującym w roku szkolnym 2019/2020 oraz z czasem 

pracy dostosowanym do zasad higieny pracy przy komputerze. 

6. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane                              

z wykorzystaniem:  

- e-dziennika LIBRUS, 

- wideokonferencji realizowanych poprzez Platformę Microsoft Office 365 dla edukacji, 

- materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego Ministra Edukacji 

Narodowej, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego 

nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej                          

i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, 

- materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,  

- innych materiałów wskazanych i udostępnianych przez nauczyciela.   



§  3                                                                                                                                                                       

Zasady pracy z uczniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1. Podstawowym narzędziem komunikacji uczeń – nauczyciel oraz rodzic - nauczyciel jest e-

dziennik LIBRUS oraz Platforma Microsoft Office 365 dla edukacji 

2. Tematy zajęć są na bieżąco zapisywane w e-dzienniku LIBRUS. 

3. Opis zadań do wykonania przez ucznia w trakcie lekcji zdalnej przekazywany jest                           

w wiadomościach prze e-dziennik LIBRUS. Wiadomość otrzymują uczniowie oraz ich 

rodzice.  Uczniowie , treści  lekcji on-line realizowane na platformie – równolegle   

otrzymują przez e-dziennik LIBRUS. 

4. Opis zadań do wykonania przez ucznia zawiera:  

a) temat lekcji;  

b) cele kształcenia                                                           

c) treści i zadania do wykonania dla ucznia z niezbędnymi wskazówkami i podanymi 

materiałami do wykorzystania: podręcznik lub materiał ćwiczeniowy, ewentualnie link do 

innych materiałów;                                                                                                    

5. Do realizacji zadań nauczyciel wykorzystuje przede wszystkim podręczniki i materiały 

ćwiczeniowe, które uczniowie otrzymali w ramach dotacji podręcznikowej.                    

6. Do realizacji zadań dopuszczalne jest wykorzystanie innych materiałów, do których link 

przekazuje nauczyciel przez e-dziennik LIBRUS w wiadomościach lub przez Platformę 

Microsoft Office 365. 

7. W czasie trwania zajęć nauczyciel jest dostępny dla ucznia lub rodzica poprzez dziennik 

elektroniczny oraz aplikację Platformę Microsoft Office 365 w celu konsultacji.  

8. Konsultacje odbywają się też w ustalonych  przez nauczycieli godzinach popołudniowych 

poza godzinami prowadzenia lekcji.  Grafik znajduje się na stronie internetowej szkoły.     

9. Uczeń zobowiązany jest do podejmowania aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny  jego 

pracy. 

10. Aktywności ucznia podlegają ocenie zgodnie z przyjętym WSO w trakcie nauczania na 

odległość .   

11. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane 

z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do internetu. 

12. W celu informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskiwanych 

ocenach nauczyciel stosuje e-dziennik LIBRUS oraz inne komunikatory.  

13. W przypadku braku możliwości korzystania z nauczania z wykorzystaniem metod                            

i technik kształcenia na odległość w opisanej wyżej formie, rodzic jest zobowiązany zgłosić 

problem do wychowawcy w celu ustalenia indywidualnie dostosowanej formy nauczania. 

14. Uczeń/ rodzic informuje wychowawcę, a nauczyciel Dyrektora o wszystkich problemach 

wynikających z korzystania z metod i technik kształcenia na odległość w celu ich dostosowania 

do potrzeb i możliwości ucznia.  

 



§  4                                                                                                                                                             

Zasady pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego z dziećmi z grup i oddziałów 

przedszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1. Podstawowym narzędziem komunikacji rodzic - nauczyciel jest strona internetowa i poczta 

służbowa nauczyciela. Dopuszczalne są inne ustalone wspólnie przez wychowawców grupy               

i rodziców formy komunikacji. 

2. Tematy zajęć są na bieżąco zapisywane w przygotowanych tabelach. 

3. Opis zadań do wykonania przez dziecko w trakcie zajęć przekazywany jest                                            

w wiadomościach przez stronę internetową.                                                                       

4. Opis zadań do wykonania przez dziecko zawiera:  

a) temat zajęć;  

b) plan zadań do wykonania dla dziecka wraz z rodzicem,  z niezbędnymi wskazówkami                         

i podanymi materiałami do wykorzystania, ewentualnie link do innych materiałów.                                                          

5. W czasie trwania zajęć nauczyciel jest dostępny dla dziecka lub rodzica poprzez kontakt 

telefoniczny i e-mail.  

§ 5                                                                                                                                                 

Obowiązki nauczycieli podczas nauczania na odległość 

1. Nauczyciele zobligowani są do ustalania zakresu treści i zadań  dla uczniów                                              

z uwzględnieniem:                                                                                                                                       

a) potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów,             

b) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia 

c) zróżnicowania zajęć w każdym dniu,                                                                     

d) możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia,                                                                            

e) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.                                                        

2. Nauczyciele zobligowani są do monitorowania aktywności oraz postępów uczniów, a także 

weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów.                                                       

3. Nauczyciele zobligowani są do informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia                      

w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.                                                                                                                 

4. Nauczyciel planując treści nauczania jest obowiązany uwzględnić możliwości 

psychofizyczne uczniów w podejmowaniu wysiłku, warunki rodzinne dziecka, zróżnicowanie 

zajęć w danym dniu, łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, 

ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć i zdalnego nauczania. 

5. Należy pamiętać o nieprzeciążaniu ucznia zadaniami szkolnymi. 



§ 6                                                                                                                                     

Komunikacja pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ładach,                                           

a uczniami i rodzicami 

1. Sekretariat Zespołu przyjmuje podania, wnioski, w tym również wnioski dotyczące rekrutacji 

do szkoły i inne dokumenty drogą elektroniczną na adres :  sekretariat@zsplady.raszyn.pl                                                                         

2. Podstawową formą komunikacji pomiędzy dyrekcją, nauczycielami, uczniami i rodzicami 

jest e-dziennik LIBRUS oraz mailing z użyciem służbowego konta e-mail. 

3. Każdy użytkownik jest zobowiązany do codziennego odczytywania wiadomości 

przesyłanych przez e-dziennik LIBRUS oraz Platformę Microsoft Office 365.                     

4. Istotne informacje dotyczące organizacji pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach 

umieszczane są również na stronie internetowej Zespołu . 

§ 7                                                                                                                                                                      

Praca organów Zespołu  

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                  

w  Ładach  są możliwe  posiedzenia organów Zespołu: 

a) Rady Pedagogicznej Zespołu 

b) Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej;                                                                      

c) Rady Pedagogicznej Bajkowego Przedszkola;                                                         

d) Rady Rodziców Szkoły Podstawowej;                                                                            

e) Rady Rodziców Bajkowego  Przedszkola;                                                          

f) Samorządu Uczniowskiego 

  

§ 8                                                                                                                                                                                  

Egzamin poprawkowy, klasyfikacyjny, sprawdzian wiadomości i umiejętności 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkolno- Przedszkolnego                       

w Ładach ewentualne egzaminy klasyfikacyjne, egzaminy poprawkowe i sprawdziany 

wiadomości i umiejętności będą odbywały się z wykorzystaniem wideokonferencji. Sposób                  

i warunki przeprowadzania wspomnianych egzaminów i sprawdzianów zostanie ustalony 

indywidualnie dla każdego ucznia, uwzględniając możliwości techniczne wszystkich 

uczestników.   



§ 9                                                                                                                                                   

Dokumentowanie kształcenia na odległość 

1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne 

rejestrowanie odbytych lekcji/ zajęć w dzienniku elektronicznym oraz w module Praca 

zdalna nauczycieli: temat lekcji, cele kształcenia, realizowane treści oraz wskazówki do 

pracy uczniów,  nauczyciele zapisują  w e-dzienniku LIBRUS, w zakładce Dodatkowe 

godziny nauczycieli. 

 

2. Nauczyciele prowadzący  zajęcia rewalidacji przygotowują także cotygodniowe 

zestawienie realizowanych zajęć.  

3. Każdy pracownik pedagogiczny składa raz w tygodniu, w każdy poniedziałek                                       

TYGODNIOWY ZAKRES NAUCZANIA na dany tydzień. 

§ 10 

                      Organizacja pracy zdalnej poszczególnych grup nauczycieli. 

1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  prowadzą kształcenie zdalne, są dostępni dla 

ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć, uwzględniając przerwy 

między poszczególnymi jednostkami lekcyjnymi. Po ustaleniu z rodzicami uczniów, mogą 

organizować  spotkania  ze swoją z klasą na uzgodnionym portalu, platformie. Ustalają także 

konsultacje w godzinach popołudniowych. 

2. Nauczyciele przedmiotów prowadzą kształcenie zdalne oraz online, są dostępni dla 

ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć, uwzględniając przerwy 

między poszczególnymi jednostkami lekcyjnymi. Ustalają też konsultacje dla rodziców                      

w godzinach popołudniowych. 

3. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele przedmiotów we współpracy                       

z nauczycielami współorganizującymi kształcenie uczniów o potrzebie kształcenia 

specjalnego planują swoje zajęcia z uczniami,  dostosowując sposoby oraz metody pracy do 

potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych z zachowaniem zasad: 

a) równomiernego obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

c) uwzględnienie możliwości psychofizycznych uczniów w podejmowaniu intensywnego 

wysiłku umysłowego w ciągu dnia,  

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

e) uwzględnieniem ograniczeń wynikających z dysfunkcji i ze specyfiki zajęć. 

Nauczyciel wysyła pracę zlecaną uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego nauczycielowi współorganizującemu kształcenie/wspomagającemu, który 



dostosowuje ją do potrzeb i możliwości ucznia, następnie przesyła uczniowi/ rodzicowi/ 

nauczycielowi i monitoruje/ wspomaga pracę ucznia.  

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach zajęć rewalidacyjnych ustalają z uczniem         

i jego rodzicami godziny, w czasie których będą prowadzili zajęcia na odległość.  

5.  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjno oraz dydaktyczno-wychowawcze,  przejmuje do 

prowadzenia nauczycielka świetlicy, która posiada kwalifikacje w zakresie terapii 

pedagogicznej, realizuje je w ramach pensum, ponieważ nie prowadzi zajęć opiekuńczych                

w świetlicy.  

6. Nauczyciele specjaliści (psycholog,  pedagog, logopeda ) są dostępni dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków 

komunikacji elektronicznej. Udzielają konsultacji z wykorzystaniem e-dziennika LIBRUS, 

Platformy Microsoft Office 365 oraz telefonu. Prowadzą wsparcie indywidualne.  

7. Nauczyciele współorganizujący kształcenie/ wspomagający ustalają indywidualnie                    

z rodzicami zasady wsparcia i współpracy w zakresie pracy nauczyciela wspomagającego oraz 

rewalidacji. 

8.  Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku 

szkolnym 2019/2020 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

9. Nauczyciel biblioteki jest dostępny dla uczniów w godzinach swojej pracy za pomocą 

wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Zadania nauczyciela biblioteki to: 

- udostępnianie zasobów biblioteki on-line,                                                                              

- udzielanie wsparcia uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych przez 

nauczycieli, szczególnie w zakresie wskazywania literatury przedmiotu  

w formie elektronicznej,                                                                                              

- publikacja na stronie internetowej szkoły raz w tygodniu recenzji ciekawej książki jako 

zachęty do jej przeczytania. 

 

10. Nauczyciele świetlicy są dostępni dla uczniów i rodziców z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej w godzinach swojej pracy. Prowadzą konsultacje i wsparcie                     

w zakresie rozpowszechniania ciekawych zabaw i gier do wykorzystania w czasie 

przedłużającego się pobytu dzieci w domu. Przedstawiają propozycje zajęć i zabaw dla dzieci 

na stronie internetowej szkoły. 

              

11. Nauczyciele wychowania przedszkolnego są dostępni dla uczniów i rodziców                               

w godzinach swojej pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Informują 

rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia 

w domu. 

 

 

 

 

 

 



§ 11 

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców.  

1. Rodzic / prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie 

pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie 

dydaktycznym na odległość  (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, 

brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.). 

2. Rodzice uczniów klas IV - VIII czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu                                      

i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym przez 

nauczyciela. 

3. Rodzice dzieci klas I – III są w codziennym kontakcie z nauczycielem wychowawcą, 

przekazują dzieciom treści i zadania przekazywane przez nauczyciela, wspomagają  

proces utrwalania wiedzy, pozyskiwania nowych wiadomości z wykorzystaniem 

proponowanych przez nauczyciela pomocy i źródeł. Przesyłają nauczycielowi wykonane przez 

dziecko zadania na wskazany adres e-mail.  

4. Każdy wychowawca klasy  monitoruje  dostępność swoich  uczniów do narzędzi 
wykorzystywanych w edukacji  na odległość, w razie zgłoszonych trudności z dostępem 
do sprzętu,   bezzwłocznie przekazuje zgromadzone informacje  dyrektorowi szkoły, aby 
jak najszybciej wspomóc ucznia i umożliwić mu kształcenie zdalne/online. 

4. Nauczyciele informują uczniów i rodziców o postępach uczniów w nauce oraz uzyskanych 

przez niego ocenach w e-dzienniku LIBRUS. 

5. Każdy nauczyciel prowadzi z rodzicami konsultacje dotyczące postępów uczniów.          

Grafik konsultacji znajduje się na stronie internetowej szkoły, w zakładce ZDALNE 

NAUCZANIE. 

6. Nauczyciele specjaliści na bieżąco  monitorują aktualną sytuację ucznia i jego 

funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami. 

7. Formy i harmonogram pracy specjalistów są przekazane rodzicom i uczniom przez                          

e- dziennik LIBRUS  i umieszczone na stronie  internetowej szkoły. 

8. Rodzice/ prawni opiekunowie wspomagają swoje dzieci w nauce na odległość poprzez 

czuwanie nad prawidłową  realizacją obowiązku szkolnego w formie kształcenia na odległość. 

 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin doprecyzowuje informacje dla nauczycieli, uczniów i rodziców 

dotyczących  nauczania na odległość.  

 

2. Wszelkie informacje, wskazówki i zobowiązania przesyłane nauczycielom/ uczniom 

rodzicom przez dyrektora od początku nauczania na odległość,  w formie wiadomości przez 

e-dziennik librus,  są obowiązujące. 



3. Uczniów obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji                                     

i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia on-line. 

4. Uczestników nauczania na odległość zobowiązuje się do przestrzegania netykiety                                

i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami. 

5. Wszelkie spostrzeżenia , wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania należy  

kierować zachowując drogę służbową. 

6. Formy kontaktu z Dyrektorem ZSP w Ładach:   

a) kontakt za pomocą e-dziennik Librus - nauczyciele  

b) kontakt e-mail na adres: i.uszynska@zsplady.raszyn.pl 

c) kontakt telefoniczny: (22) 720 25 69 lub (22) 720 13 69 

d) kontakt za pomocą komunikatora: MS Teams .   

7. W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, użyczenie sprzętu 

komputerowego, itp.),  należy kontaktować się elektronicznie  z sekretariatem Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Ładach:                                                                                                                         

- nr tel. 22 720 25 69,                                                                                                                            

- adres e-mail do kontaktu: sekretariat@ zsplady.raszyn.pl 

 

Irena Uszyńska 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                                                                                            

w Ładach 

 


