
REGULAMIN		ZDALNEGO	NAUCZANIA	
w		Szkole	Podstawowej																																																															

im.	Ziemi	Kaszubskiej	w	Goręczynie	

Sposób	realizacji	zadań	szkoły		
w	okresie	czasowego		ograniczenia		jej	funkcjonowania	

1.  Realizacja kształcenia na odległość uwzględnia: 
l) równomierne  obciążenie  uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 
3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego  wysiłku umysłowego 

w ciągu dnia, 
4) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 
5) zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających  

komunikację elektroniczną. 

2. W celu ujednolicenia zasad i ułatwienia sposobu prowadzenia zdalnego nauczania, 
nauczyciele  wykorzystują podczas zajęć platformę Google G–Suite oraz dziennik 
elektroniczny Librus. 

   3.Lekcje zdalne prowadzone są przez nauczyciela zgodnie z obowiązującym                                 
planem      lekcji.  

4. Nauczyciele w trakcie prowadzonych zajęć zdalnych przebywają na terenie szkoły 
(zgodnie z planem lekcji) lub pracują zdalnie w  domu   za zgodą dyrektora szkoły. 

5. Udział uczniów w ustalonych zajęciach online oraz realizacja przekazanych zdalnie przez 
nauczycieli zadań i prac są obowiązkowe.  

6. Brak aktywności ucznia w realizacji zadań w formach ustalonych dla zdalnego nauczania 
i uczenia się uważa się za brak realizacji obowiązku szkolnego. 

7. Na wyznaczone zajęcia online uczeń dołącza punktualnie, o godzinie określającej 
początek zajęć, opuszcza je po ich zakończeniu przez nauczyciela. 

8. Uczeń powinien być do lekcji przygotowany, tj.: 1) posiadać niezbędne, określone przez 
nauczyciela podręczniki, zeszyty oraz pomoce dydaktyczne.  

9. Podczas lekcji prowadzonych online uczeń powinien okazywać szacunek innym  tj.:  
1) wyglądać schludnie,  
2) zachowanie ucznia podczas zajęć szkolnych powinno cechować się dbałością                         
o kulturę języka, niedopuszczalne jest używanie wulgaryzmów 
oraz zakłócanie przebiegu zajęć poprzez niewłaściwe zachowanie, 
3) niedopuszczalne jest nagrywanie przebiegu lekcji, wykonywanie zdjęć                                 
oraz udostępnianie utrwalonego materiału, z uwagi  na ochronę wizerunku.  

10.Obowiązkowym narzędziem nauczycieli, uczniów i rodziców służącym do informowania 
uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach, 
pozostaje obowiązujący w szkole e-dziennik Librus,  w którym w dalszym ciągu odnotowuje 
się realizację podstawy programowej, zapisując temat zajęć oraz frekwencję uczniów                      
na lekcjach. 

11.Uczniom nieobecnym na lekcji online w czasie rzeczywistym, z powodu ważnych przyczyn 



wskazanych przez rodzica nauczyciel  usprawiedliwienia nieobecność,                        zaś 
uczeń ma obowiązek uzupełnić podany zakres materiału. 

12.Obowiązkiem nauczycieli jest dostosowanie wymagań dotyczących obciążenia uczniów 
pracą do trudności wynikających z realizowania zdalnego nauczania. 

13. Podczas nauczania zdalnego nadal obowiązuje zatwierdzony zestaw  programów nauczania . 

14. Podstawowymi źródłami i materiałami niezbędnymi do realizacji zajęć są obowiązujące  
w szkole podręczniki, ćwiczenia i inne materiały. 

15.  Uczniowie zobowiązani są pracować samodzielnie, według podanych przez nauczycieli 
wskazówek.  

16. Realizowanie lekcji i wykonywanie zadań zleconych przez nauczycieli jest dla uczniów 
obowiązkowe. W uzasadnionych przypadkach losowych uczniowie lub ich rodzice mogą 
poprosić nauczycieli o przesunięcie terminu ich realizacji. 

17.W celu właściwej i skutecznej realizacji w szkole zdalnego nauczania wskazane jest 
codzienne kontrolowanie wpisów w e-dzienniku przez uczniów i rodziców. 

18.Uczniowie i ich rodzice mają prawo konsultować się z nauczycielami prowadzącymi 
zajęcia i wychowawcami klasy poprzez wykorzystanie modułu „wiadomości”                         
w  e-dzienniku.  

19.Wszelkie wnioski kierowane do dyrektora szkoły w sprawach uczniów lub związane                    
z pracą szkoły należy przesyłać do szkoły drogą elektroniczną, poprzez kontakt 
telefoniczny  lub składać w formie papierowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

       

                                                                         Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej  
                                                                                                             Elżbieta Korzeniewska                                     
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