
 

Regulamin organizacji nauczania zdalnego 

w Zespole Kształcenia i Wychowania w Stężycy 

  

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KSZTAŁCENIU ZDALNYM  

  

  

1. Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć.  
2. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów oraz uczniowie pełnoletni odpowiadają za właściwe i 

rzetelne wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość.  
3. Uczniowie uczestniczą w zajęciach zaplanowanych i realizowanych przez nauczycieli  

na platformie Microsoft Teams.  
4. Uczniowie pracują systematycznie, na bieżąco wykonują zadania zlecone im przez 

nauczyciela. 
5. Nauczyciele oceniają postępy w nauce oraz zachowanie swoich uczniów zgodnie                     

z zapisami zawartymi w dokumencie Ocenianie pracy ucznia w czasie nauki  hybrydowej lub 

zdalnejuwzględniające zapisy Statutu Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego 

Mistrzostwa Sportowego w Stężycy. 

  

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNYCH 

1. Podczas zdalnego nauczania każdy nauczyciel jest zobowiązany do zmodyfikowania rozkładu 

materiału tak, aby umożliwił on realizację podstawy programowej.  

2. Treści edukacyjne przekazywane uczniom przez nauczycieli na platformie Teams służą 

realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów. 

3. Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają dostosowania wymagań edukacyjnych  
do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 

4. Nauczyciele planują zajęcia lekcyjne pamiętając o dostosowaniu zadań dla uczniów  
z opinią lub orzeczeniem PPP. 

5. Nauczyciele odnotowują tematy oraz frekwencję na bieżąco w dzienniku 

elektronicznym/papierowym. 

6. Nauczyciele planują swoje zajęcia, wpisując je do kalendarza Teams, uczniowie winni  
na bieżąco monitorować wszystkie wpisy/ zmiany.   

7. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić 

nauczyciela o braku możliwości połączenia się z nim/ wykonania zadania w ustalonym 

terminie.  

8. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien 

zgłosić to nauczycielowi aby uzyskać jego pomoc.  

  

III. STANOWISKO PRACY, URZĄDZENIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA       

       PRACY 



  

1. Warunki techniczne potrzebne do nauki zdalnej.  

a. Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia powinni zapewnić odpowiednie warunki do realizacji 

nauki z użyciem metod i technik kształcenia na odległość. 
b. Uczniowie powinni mieć dostęp do Internetu oraz urządzeń umożliwiających połączenie  

z nimi, wyposażonych w ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące 

wskaźnikiem ekranowym. Wymagane jest posiadanie mikrofonu i kamerki.  

c. W razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej rodzice/prawni 

opiekunowie powinni ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy. 

d. Szkoła we współpracy z organem prowadzącym w miarę możliwości może użyczyć 

potrzebne środki do nauki zdalnej. 

e. W przypadku braku takich możliwości szkoła we współpracy z rodzicami/prawnymi 

opiekunami ustala inny sposób realizacji kształcenia. 

  

2. Stanowisko pracy ucznia.  

a. Wykorzystanie sprzętu komputerowego, tabletu, telefonu lub smart TV nie odbywa się  
w celach rozrywkowych.  

b. Zaleca się zapewnienie schludnego, uporządkowanego biurka, odpowiednich narzędzi pracy 

oraz dobrego oświetlenia i ergonomii zgodnych z zasadami BHP.  

c. Należy unikać pracy przy komputerze i urządzeniach mobilnych w godzinach wieczornych i 

nocnych. Jeśli uczeń decyduje się za zgodą rodziców na pracę po zmroku zalecamy 

ustawienie w systemie operacyjnym filtra światła niebieskiego, aby uniknąć problemów  
ze zmęczeniem i bezsennością oraz zastosować właściwe oświetlenie. 

  

3. Prowadzenie lekcji 

a. Zdalne lekcje odbywają się zgodnie z podanym na platformie Teams planem lekcji. 

b. Udział ucznia w lekcji jest obowiązkowy . 

c. Lekcja przed komputerem trwa minimum 30 minut, zaś pozostały do końca lekcji czas może 

stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie  
do dyspozycji uczniów. 

d. Nauczyciel samodzielnie podejmuje decyzję o sposobie weryfikacji obecności uczniów 

podczas zajęć. Uczniowie muszą zostać poinformowani w jaki sposób będzie weryfikowana 

obecność na danych zajęciach. 
e. Obecność uczniów musi być przeniesiona przez nauczyciela do e-dziennika Librus. Zgodnie z 

zapisem w Statucie szkoły, rodzic ma 7 dni na usprawiedliwienie każdej nieobecności ucznia 

ze zdalnej lekcji. 

f. Nauczyciel decyduje kiedy uczniowie będą korzystać z kamerki, mikrofonu lub czatu. 
g. Każdą zdalną lekcje rozpoczyna nauczyciel przedmiotu. 

h. Podczas zdalnych lekcji uczeń powinien: 

− punktualnie logować się na każdą lekcję, 

− używać czatu tylko na potrzeby lekcji, 

− kulturalnie zachowywać się i wypowiadać, 

− wyciszać mikrofon by nie zakłócać przebiegu lekcji, 

− mieć przygotowane podręczniki, zeszyty i przybory szkolne, 

− systematycznie przygotowywać się do lekcji, odrabiać prace domowe. 



i. Podczas zdalnego nauczania nauczyciel będzie umieszczał prace klasowe, sprawdziany  
i inne formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności na platformie Teams lub e-dzienniku 

Librus. 

j. Nauczyciel ma obowiązek powiadomić uczniów o formach sprawdzenia wiadomości  
i umiejętności ucznia oraz odnotować ten fakt w e-dzienniku z zachowaniem terminów 

statutowych. 
k. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia podczas pracy klasowej, sprawdzianu lub nie 

przesłanie zadania skutkuje oceną niedostateczną. 
l. Podczas zdalnego nauczania wszystkie prace domowe i inne zadania, powinny być przesyłane 

na platformę Teams lub inne wskazane miejsce, zgodnie z wyznaczonymi przez nauczyciela 

terminami. Prace powinny być w formacie zdjęć lub innym, pozwalającym nauczycielowi na 

sprawdzenie poprawności ich wykonania. 

  

3. Przerwy w pracy. 

  

a. W czasie przerw stanowczo odradza się korzystania z urządzeń elektronicznych (przerwa nie 

może polegać na wykorzystaniu gier lub przeglądaniu stron internetowych).  

b. Należy bezwzględnie stosować zasady ergonomii, systematycznie odpoczywać oraz dbać o 

wentylację pomieszczenia. 

  

IV. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI 

  

1. Ochrona uczniów przed zagrożeniami w sieci Internet jest obowiązkiem rodziców/opiekunów 

prawnych. Należy zachować w tym względzie szczególną czujność.  

2. Rekomenduje się zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej.  

3. Należy zwracać uwagę na wszystkie programy, aplikacje czy strony internetowe używane 

podczas nauczania zdalnego.  

4. Zakazuje się korzystania ze stron wskazywanych przez przeglądarkę lub programy 

antywirusowe zainstalowane na komputerze jako podejrzane, nie należy wchodzić na linki do 

serwisów oraz pobierać załączników niewskazywanych bezpośrednio przez nauczyciela. 

 

 


