
 

Regulamin zdalnego nauczania (kształcenia na odległość) obowiązujący  

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie 

  

  

 I            Zdalne nauczanie – informacje ogólne 

1. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość  oznacza wykorzystanie 

w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają 

osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania                                 

z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.  

2. O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, 

rodziców, opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

strony internetowej szkoły oraz Facebooka. 

3. We współpracy z nauczycielami dyrektor ustala:  

 sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami,  

 formę przekazywania treści utrwalających wiedzę,  

 ilość przekazywanego materiału w danym dniu, 

 metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy 

i umiejętności,  

 formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach. 

 

 

 

                       II                  Zasady organizacji zdalnego nauczania 

 

 

1. W trakcie nauki zdalnej nauczyciele realizują podstawę programową wg planów 

nauczania, z możliwością ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy 

na odległość. 

2. Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz 

platformy G-Suite. 

3. W trakcie zdalnego nauczania obowiązuje dotychczasowy plan lekcji. 

4. Tematy zajęć oraz obecność uczniów na zajęciach odnotowywane są w dzienniku 

elektronicznym. 

5. Zajęcia zdalne prowadzone są w formie przekazywania wiedzy, ćwiczeń  i materiałów 

za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz w formie on–line                                                   

z wykorzystaniem platformy G – Suite. 

6. Organizacja zajęć zdalnych powinna uwzględniać nie mniej niż 75 %  lekcji 

prowadzonych w formie on- line. 

7. Lekcja prowadzona on- line trwa 30 minut, pozostałe 15 minut przeznaczone jest na 

samodzielną pracę ucznia. W tym czasie nauczyciel pozostaje w kontakcie z uczniami. 

8. Zaplanowana lekcja on-line zostaje odnotowana w terminarzu danego oddziału. 

 



9. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to zajęcia, które 

mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej np.: 

 dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie 

Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/, 

 stronach: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/), 

Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (np. https://www.oke.lodz.pl/), 

Kuratoriów Oświaty (np. https://www.kuratorium.lodz.pl/) 

 materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych 

telewizji publicznej i radiofonii (np. vod.tvp.pl), 

 innych materiałów wskazanych przez nauczyciela (np. wydawnictwa i portale 

edukacyjne). 

 

                  III            Obowiązki  nauczyciela 

 

1. Prowadzenie zajęć zdalnych z uwzględnieniem zajęć prowadzonych w formie on-line. 

2. Organizowanie pracy z uczniami, informowanie ich o możliwym trybie pracy 

(formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach 

indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach 

oceniania). 

3. Przekazywanie treści i zadań do wykonania dostosowanych  do możliwości 

psychofizycznych  uczniów. 

4. Dbanie o równomierne obciążenie ucznia zadaniami w korelacji z innymi 

przedmiotami. 

5. Dokumentowanie swojej pracy w dzienniku elektronicznym. 

6. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. 

  

                          IV    Obowiązki uczniów 

 

1. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej. 

2. Logowanie się na zajęcia i  aktywny udział w zajęciach prowadzonych on-line. 

3. Terminowe i samodzielne wykonywanie zadanych prac. 

4. Stosowanie się do ustalonych zasad. 

 

  V     Obowiązki rodziców (prawnych opiekunów)  

 

1. Zapewnienie dziecku odpowiednich warunków do nauki i sprzętu umożliwiającego 

zdalne nauczanie. 

2. Systematyczne logowanie się do dziennika elektronicznego, odczytywanie 

wiadomości. 

https://epodreczniki.pl/
https://cke.gov.pl/
https://www.oke.lodz.pl/


3. Monitorowanie obecności dziecka na zajęciach prowadzonych w  formie zdalnej. 

4. Usprawiedliwianie nieobecności dziecka na zajęciach prowadzonych w formie 

zdalnej, w tym w lekcjach on- line, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.  

Usprawiedliwienie powinno być przesłane poprzez dziennik elektroniczny do 

wychowawcy klasy. 

5. Współpraca z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami. 

 

                                VI         Ocenianie  

1. Postępy uczniów w nauce są na bieżąco weryfikowane, monitorowane i podlegają 

ocenie. 

2. Nauczyciel ocenia ucznia zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. 

3. Sposób monitorowania pracy ucznia oraz potwierdzenie jej  wykonania określa 

nauczyciel.  

4. W bieżącej ocenie postępów edukacyjnych ucznia w czasie zdalnego nauczania, 

nauczyciel uwzględnia poprawność wykonania zadania, terminowość,  

zaangażowanie, aktywność, sumienność i samodzielność pracy. 

5. Wszystkie oceny oraz uwagi dotyczące funkcjonowania uczniów są odnotowywane                   

w dzienniku elektronicznym. 

  

                                            VII       Zasady komunikowania  

 

1. Nauczyciele i rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do utrzymywania stałego 

kontaktu. 

2. Kontakty odbywają  się poprzez dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny oraz                   

e - mailowy.  

3. Dane kontaktowe: 

 kontakt telefoniczny : 32 2262 468 

 kontakt e-mail: sekretariat@sp5.mikolow.eu 

 kontakt telefoniczny do dyrektora szkoły: 697 555 510 

 kontakt e-mail do dyrektora szkoły: dyrektor@sp5.mikolow.eu 

  

  

  

Regulamin obowiązuje od dnia  26. 10. 2020 r. 
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