
Organizacja zdalnego nauczania 

 

Wyciąg z Regulaminu funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi 

w Żorach w czasie epidemii w roku szkolnym 2020/2021 

 

§1 

1. Nauczyciele przechodzą na tryb pracy zdalnej od dnia wskazanego w zarządzeniu dyrektora 

szkoły. 

2. Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, 

z zastosowaniem narzędzi informatycznych zaakceptowanych przez dyrektora szkoły. 

3. Zdalne nauczanie ma przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online odbywają 

się w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) 

z zastosowaniem platformy Office dla edukacji – Licencja A (www.office.com). 

Regulamin korzystania z tej platformy jest integralną częścią niniejszego dokumentu. 

4. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy 

nauczyciele mogą pracować z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia 

materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów 

powinno być realizowane za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej, a w 

sytuacji braku dostępu do internetu, innych środków komunikacji. 

5. Nauczyciele dostosowują program nauczania i metody pracy do narzędzi, które zamierzają 

stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 

psychofizycznych uczniów. 

6. Rodzice uczniów przygotowują  dzieciom warsztat pracy w domu.  

7. Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami określa załącznik nr 1. 

 

§ 2 

Obowiązki wychowawców w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania 

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do 

powierzonych jego opiece uczniów.  

2. Wychowawca ma obowiązek:  

1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu 

nauczania, 

2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego 

i do internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie 

zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub 

ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia, 

3) wskazania sposobu kontaktu ze swoimi wychowankami, np. poprzez e-dziennik, e-mail, 

telefon. 

4) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które 

zgłaszają jego uczniowie lub rodzice, 

5) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych 

konsultacji z wychowawcą klasy. 

 

§ 3 

Obowiązki pedagoga / psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego 

1. Pedagog / psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej 

ustalonym harmonogramem. 

2. Harmonogram pracy pedagoga / psychologa jest dostępny w widoczny miejscu w szkole 

oraz na stronie internetowej. 

3. Szczegółowe obowiązki pedagoga / psychologa w czasie zdalnego nauczania określa 

załącznik nr 2 

http://www.office.com/


 

§ 9 

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami 

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z 

nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, logopedą. 

2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym (online) lub w czasie 

odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego, telefonicznego i/lub poprzez komunikatory 

społecznościowe. 

3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, pedagog, psycholog, logopeda, 

informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły. 

 

§ 11 

Zasady monitorowania postępów uczniów 

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów. 

2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o 

postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego. 

3. Zasady informowania o postępach uczniów oraz o ocenach znajdują się w załączniku nr 3. 

 

§ 12 

Zasady i sposób oceniania w zdalnym trybie nauczania 

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują zasady oceniania określone w Statucie 

szkoły. 

2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały 

określone w załączniku nr 4. 

 

 § 13 

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

w tym posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego zawiera załącznik nr 5. 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie zdalnego nauczania  

1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego 

kontaktu z rodzicami. 

2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących 

narzędzi: 

 e-dziennika, 

 poczty elektronicznej (e-maili służbowych), 

 telefonów komórkowych i stacjonarnych, 

 komunikatorów takich jak WhatsApp, Messenger (po uzgodnieniu z rodzicami). 

3. Kontaktując się z rodzicami należy podać do ich wiadomości sposoby komunikacji 

oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców. 

 



Załącznik nr 2 

Obowiązki pedagoga / psychologa szkolnego w trakcie prowadzenia nauczania zdalnego 

Pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek: 

1) ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania o tym fakcie 

dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców, 

2) organizowania konsultacji online, 

3) świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji 

kryzysowej, w szczególności: 

a) otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania 

reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią COVID-19, 

b) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 

c) minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się 

w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,  

d) otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją 

do nauczania zdalnego, 

e) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do nauczania zdalnego, 

4) wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów 

w kontekście nauczania zdalnego. 

 

 

Załącznik nr 3 

Zasady informowania o postępach uczniów oraz o ocenach 

1. Podczas zdalnego nauczania nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić 

i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej.  

2. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania 

zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela. 

3. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej 

(nauczanie w czasie rzeczywistym) i / lub na podstawie wykonanych przez nich zadań, 

ćwiczeń, prac, projektów, quizów itp. (w czasie odroczonym). 

4. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, 

projektów umieszczonych w internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych 

lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. 

w postaci zdjęcia lub skanu przesłanego drogą mailową. 

5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej 

pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela 

(np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne). 

6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego 

ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela.  

7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu 

przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (np. 

poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne). 

 

 

Załącznik nr 4 

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość 

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej, 

2. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do internetu, nauczyciel 

umożliwia mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 



3. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek 

technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać 

wykonane. 

4. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania 

zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy zgodnie za Statutem szkoły. 

5. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, 

w szczególności za ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in. 

6. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany 

ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia. 

7. Dopuszcza się organizowanie sprawdzianów w szkole w małych grupach, jeśli pozwoli na 

to sytuacja epidemiczna.  

 

 

Załącznik nr 5 

Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zdalnych 

zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Do zespołu należą wychowawcy, nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, 

psycholodzy, doradcy zawodowi. 

3. Przewodniczącym zespołu jest wskazany przez dyrektora nauczyciel / pedagog / 

psycholog, który jest odpowiedzialny za zdalny kontakt z dyrektorem szkoły. 

4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów 

do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania 

wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniom. 

5. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, 

aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie 

do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły. 

6. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób 

zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć. 

7. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje. 

8. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym (kontakt telefoniczny lub 

poprzez aplikację Teams, a także w czasie odroczonym (np. drogą e-mailową). 

9. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista. 

10. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową i/lub 

poprzez e-dziennik.  

 


