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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28                                                                                         
im. „LUBUSKICH RODZIN KATYŃSKICH”                                                                       

PRZY ZESPOLE EDUKACYJNYM NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE     

 

Regulamin zdalnego i mieszanego trybu nauczania w Szkole Podstawowej nr 28                                                                             

im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zielonej Górze  
 

 

 

 

 
Na podstawie: 
 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
 

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. dotyczący kształcenia 

na odległość, 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                                    

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
 

COVID-19. 
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WPROWADZENIE WARIANTU B LUB C 

Decyzję o wprowadzeniu w placówce kształcenia zdalnego dyrektor szkoły może 

podjąć dopiero po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz inspektora sanitarnego. 

Wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza 

automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy zdalny. W takich wypadkach 

powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko ograniczone działania, jak np. 

obowiązek zasłaniania ust i nosa  w przestrzeniach wspólnych szkoły lub placówki. W przypadku 

funkcjonowania placówki w trybie mieszanym lub zdalnym okres ten nie powinien być dłuższy niż 

zwyczajowo liczba dni przeznaczona na czas kwarantanny, a dyrektor może w tym czasie 

ograniczyć realizację materiału szkolnego. 

Wprowadzenie wariantu B (tryb mieszany) 

Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia 

mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, na poziomie ilości i 

charakteru zachorowań na danym terenie, uzna za konieczną taką organizację nauki. Kształcenie 

mieszane (tzw. hybrydowe) będzie dot. pojedynczych lub niewielkich grup uczniów, zajęć                        

w mniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy I-III – zajęcia stacjonarne, a starsze klasy 

zajęcia zdalne). Dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować kształcenie zdalne np. dla 

uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii 

lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, dla uczniów, którzy mają orzeczenie                                    

o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Wprowadzenie wariantu C (tryb zdalny) 

Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C, czyli zawieszeniu 

wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. Kluczowa 

przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia 

państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego, która zostanie podjęta, gdy 

będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny 

grupy osób w danej placówce. 
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§ 1. 

 

Wykaz działań dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze  

przed podjęciem decyzji o trybie pracy szkoły 

 

 

1. Dyrektor ze względu na sytuację,  w jakiej znajduje się szkoła, w porozumieniu z organem 

prowadzącym i przy pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej może podjąć 

decyzję o: 

1) pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki, 

2) wdrożeniu trybu nauczania zdalnego (stosowne zarządzenie dyrektora Zespołu), 

3) wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego (stosowne zarządzenie dyrektora Zespołu), 

4) ponownym przywróceniu stacjonarnego trybu nauki (stosowne zarządzenie dyrektora 

Zespołu). 

2. Jeśli szkoła znajduje się w strefie czerwonej lub żółtej, decyzję o zmianie trybu nauczania może 

podjąć: 

1) Dyrektor Zespołu – przy akceptacji organu prowadzącego i pozytywnej opinii Sanepidu, 

2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, nakładając na szkołę obowiązek zmiany trybu 

nauczania. 

3. Jeśli szkoła znajduje się w strefie czerwonej lub żółtej, dyrektor podporządkowuje organizację 

pracy placówki wytycznym i zaleceniom Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Wszystkie zalecenia i wytyczne Sanepidu powinny być wydawane na piśmie lub drogą 

mailową. 

4. Dyrektor Zespołu w roku szkolnym 2020/2021 na bieżąco monitoruje sytuację epidemiczną                        

COVID-19 w środowisku Zespołu, którym zarządza. 

5. W sytuacjach nagłych, niecierpiących zwłoki, dyrektor Zespołu po telefonicznych  lub                       

e-mailowych konsultacjach z organem prowadzącym, służbami sanitarnymi - może podjąć 

decyzję o natychmiastowym wprowadzeniu zdalnego trybu nauki. 

6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Zespołu może zarządzić wprowadzenie zdalnego 

trybu nauczania z wyłączeniem oddziałów I-III. Decyzja ta jest podejmowana                                     

w porozumieniu z organem prowadzącym przy jednoczesnej pozytywnej opinii lokalnej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. 

7. W sytuacji konieczności zapewnienia na terenie szkoły opieki uczniom w oddziałach  I-III, 

dyrektor wprowadza osobne zarządzenie, wskazujące warunki reżimu sanitarnego, w jakich ta 

opieka ma się odbywać. 

8. Dyrektor Zespołu -  w celu usprawnienia systemu zarządzania szkołą - w sytuacji zagrożenia                           

COVID-19, powołuje zespół ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego. 

9. W skład zespołu wchodzą osoby stanowiące wsparcie dyrektora w zarządzaniu i 

organizowaniu funkcjonowania szkoły w okresie epidemii. 
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§ 2. 

 

Zmiana nauki na tryb zdalny 

 

 

1. Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie pozytywnej opinii 

lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmuje decyzję o zmianie trybu nauczania                          

na zdalny. 

2. Jeśli szkoła znajduje się w strefie czerwonej lub żółtej, decyzję o wprowadzeniu trybu zdalnego 

może podjąć dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie pozytywnej 

opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub może zostać ona narzucona przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

3. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w kraju: 

1) wzrost liczby zachorowań na COVID-19, 

2) sugestia lub decyzja ministra zdrowia, 

3) sugestia lub decyzja ministra oświaty. 

4. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w regionie: 

1) wzrost liczby zachorowań, 

2) sugestia lub decyzja kuratora, 

3) opinia organu prowadzącego, miejscowych służb sanitarnych, rady rodziców. 

5. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w szkole: 

1) odkryte ognisko zakażenia w szkole, 

2) odkryte ognisko zakażenia w mieście, 

3) sugestia lub decyzja organu prowadzącego, 

4) sugestia rady pedagogicznej, 

5) sugestia lokalnych służb medycznych, 

6) rekomendacja lokalnych służb sanitarnych. 

6. Dyrektor konsultuje swoją decyzję o zmianie trybu nauczania z zespołem ds. bezpieczeństwa 

epidemicznego środowiska szkolnego. 

7. Dyrektor o swojej decyzji powiadamia: 

1) organ prowadzący, 

2) powiatowe służby sanitarne, 

3) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

4) radę pedagogiczną, 

5) rodziców, 

6) uczniów. 

8. Decyzja dyrektora ma formę pisemnego zarządzenia. 

9. Pracownicy Zespołu, nauczyciele, rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się                                           

z ww. zarządzeniem. 

1) O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor Zespołu informuje nauczycieli, 

rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego 

Vulcan oraz strony internetowej pspzawada.edu.pl. 
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§ 3. 

 

Podstawowe informacje o zdalnym nauczaniu 

 

 

1. Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć, których treści służą realizacji 

podstawy programowej, rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów oraz uwzględniają 

możliwości psychofizyczne ucznia. 

2. Dyrektor ustala ramy czasowe nauczania zdalnego. 

3. Członkowie kadry pedagogicznej  prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie z przydzielonym 

wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych wcześniej zgłoszonych i 

zaakceptowanych przez dyrektora Zespołu. 

4. Ustala następujące formy kontaktu: 

- za pomocą platformy edukacyjnej  Google Classroom     

(platforma edukacyjna wraz z przypisanym do niej adresem mailowym stanowi nieodzowną 

część pracy dydaktycznej, służy do realizacji lekcji on-line a więc publikowania/odsyłania 

materiałów, scenariuszy lekcji, kartkówek czy sprawdzianów między nauczycielem a 

uczniem), 

- za pomocą strony internetowej pspzawada.edu.pl                                                               

(komunikaty dyrektora Zespołu, informacje organizacyjno-techniczne, np. instrukcje, 

procedury, harmonogramy), 

      - za pomocą e-dziennika  

       (służy do podstawowego kontaktu: nauczyciel – uczeń – rodzic/opiekun prawny, m.in. bieżące 

komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej, np. zmiana miejsca odsyłania 

zadań; pytania wyjaśniające wątpliwe kwestie związane z zadanym materiałem itp.), 

        -  e-mail (służy m.in. do przekazywania służbowych poleceń), 

        - kontakt telefoniczny. 

5. Do prawidłowej realizacji programu kształcenia na odległość uczniowie i nauczyciele powinni 

mieć dostęp do: łącza internetowego, urządzeń wyposażonych w kamerę, mikrofon, ekran, 

klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące wskaźnikiem ekranowym. W przypadku 

braku dostępu do takich urządzeń zawiadamia się szkołę, która informuje ucznia i 

rodziców/opiekunów prawnych o alternatywnej formie realizowania nauczania zdalnego. 

6. Zajęcia mogą mieć formę: wskazania do samodzielnego wykonania konkretnego zadania                              

z podręcznika, materiałów ćwiczeniowych lub kart pracy, lektury lub tekstu do przeczytania, 

nagrań oraz transmisji audio/wideo ze sprawdzonych źródeł, obserwacji/ doświadczenia do 

przeprowadzenia (przestrzeganie zasad bhp), zestawu ćwiczeń gimnastycznych/karty 

aktywności sportowej, gry dydaktycznej, quizu, prezentacji multimedialnej, plakatu, projektu, 

krótkich i dłuższych tekstów pisanych, testów sprawdzających, rozmów, spotkań i konsultacji                    

z uczniami na czacie, lekcji online/wideokonferencji, umieszczania zadań do wykonania na 

platformie edukacyjnej lub inną, zaproponowaną przez nauczyciela. 

7. 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/), 

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

Egzaminacyjnych (np. https://www.oke.poznan.pl/), Kuratoriów Oświaty                                   

(np. https://www.ko-gorzow.edu.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), 

- mogą być realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela. 

8. Dyrektor zespołu podejmuje decyzję o trybie i sposobie pracy członków kadry pedagogicznej 

w przypadku zdalnego nauczania.                          

9. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej nauczycielowi prowadzenia nauczania 

zdalnego z terenu szkoły dopuszcza się możliwość prowadzenia zdalnego nauczania ze swoich 

prywatnych domów, pod warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego 

bezpieczne prowadzenie zdalnego nauczania. 

10. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem                        

z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu, lub nie posiada warunków                     

do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych, niezwłocznie informuje o tym fakcie 

dyrektora Zespołu, najpóźniej do dnia poprzedzającego wdrożenie trybu zdalnego. W takiej 

sytuacji dyrektor Zespołu (w miarę możliwości) zapewni sprzęt służbowy, dostępny na terenie 

szkoły, udostępni sprzęt służbowy do użytkowania w warunkach domowych lub zobowiąże 

nauczyciela do alternatywnej formy realizacji podstawy programowej (np.: przygotowania 

materiałów w formie drukowanej). 

11. Lekcje odbywają się według tygodniowego planu lekcji, za pośrednictwem platformy 

edukacyjnej, do której wszyscy uczniowie mają dostęp na podstawie loginów i haseł.                          

W klasach młodszych I-III rodzice/opiekunowie prawni logują się do platformy, z której 

pobierają materiały edukacyjne i przekazują je dzieciom. 

12. Zaproponowane przez nauczycieli do wykonania zadania, posiadają również wskazówki,                   

w jakiej formie i w jakim terminie należy je przesłać do sprawdzenia. Natomiast wybór 

odpowiedniego czasu realizacji zadań zostawia się uczniom i rodzicom/opiekunom prawnym. 

Zadane zadania nie powodują zakupu dodatkowych materiałów i środków dydaktycznych. 

13. Wizerunek nauczyciela, jak i każdego ucznia, jest dobrem osobistym w rozumieniu 

cywilnoprawnym. Wizerunek – czyli na przykład nagranie lub zdjęcia przestawiające osobę – 

nie mogą być dalej udostępnione bez zgody tej osoby. Nauczyciele nie wyrażają zgody                     

na nagrywanie lekcji prowadzonych on-line. 

14. Dyrektor Zespołu zaleca sprawdzanie dziennika i kont na bieżąco, przynajmniej dwa razy 

dziennie przez: nauczyciela – ucznia - rodzica/opiekuna prawnego. 

15. Opieka psychologiczno-pedagogiczna i doradztwo w tym zakresie organizowane są za pomocą 

platformy edukacyjnej. Zadaniem nauczycieli specjalistów jest rozpoznawać aktualną sytuację 

ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktować się z uczniem i jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi, opracować plan działania pomocowego, w tym z udziałem 

Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie 

dziecka  w szkole i środowisku lokalnym. 

16. Zajęcia indywidualne oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów                                            

z opiniami/orzeczeniami odbywają się zgodnie z ramowym planem nauczania. 

17. Zakres materiału, jak i ocenianie dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości 

ucznia, uwzględniając zalecenia wynikające z opinii/orzeczenia wydanego przez Poradnię 

https://cke.gov.pl/
https://www.oke.poznan.pl/
https://www.ko-gorzow.edu.pl/
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Psychologiczno-Pedagogiczną. W razie konieczności nawiązywany jest kontakt mailowy lub 

telefoniczny. 

18. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły egzaminy klasyfikacyjne, 

poprawkowe, czy egzaminy sprawdzające wiadomości i umiejętności będą odbywały się 

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

19. Zarówno dla uczniów, jak i rodziców/opiekunów prawnych uruchomiono konsultacje                                   

ze specjalistami, zamieszczone na stronie internetowej szkoły pspzawada.edu.pl. 

 

 

 

 

§ 4. 

 

Zadania nauczyciela 

 

 

1. Nauczyciel organizuje pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i 

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

konsultacji, terminach i formach oddawania prac, zasadach oceniania itp.), dostosowując 

wymagania do potrzeb uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie                    

z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

2. Przestrzega równomiernego obciążania uczniów w poszczególnych tygodniach (w korelacji                  

z innymi przedmiotami), biorąc pod uwagę indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów 

oraz dostępność urządzeń i Internetu. 

3. Informuje uczniów i rodziców/opiekunów prawnych o postępach ucznia w nauce oraz 

uzyskanych przez niego ocenach poprzez dziennik elektroniczny Vulcan, konsultacje on-line                  

a prowadzona korespondencja z uczniami stanowi część dokumentacji przebiegu nauczania. 

4. 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. 

5. Czuwa nad terminami wykonania zadań, które zostały ustalone dla wszystkich poziomów 

edukacji. 

6. Stosuje instrukcje dla uczniów w sposób prosty i jasny, dbając aby nie były one przeładowane 

treściami nieistotnymi. 

7. W komunikacji stosuje właściwy dystansu w relacjach uczeń – nauczyciel, pamiętając,                                         

że prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania. 

8. Nauczyciele współpracują ze sobą, organizując pomoc koleżeńską  i specjalistyczną.  

9. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej kontaktują się systematycznie z rodzicami                          

w sposób wcześniej uzgodniony, wykorzystują możliwości platformy edukacyjnej dbając o 

całokształt pracy zespołu oraz organizują w miarę potrzeb kontakty z dyrekcją szkoły i 

specjalistami. 

10. Nauczyciele - wychowawcy świetlicy przygotowują zabawy i formy spędzania wolnego czasu 

dla dzieci i uczniów starszych, które codziennie publikują za pomocą platformy edukacyjnej 

GC 
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11. Biblioteka szkolna jest nieczynna, natomiast nauczyciele pracują zdalnie, przygotowują 

zaplanowane konkursy literackie, opracowują: rekomendacje nowości bibliotecznych, listy 

bezpłatnych e-booków i audiobooków - szczególnie z lekturami szkolnymi, linki do stron www 

oferujących materiały pomocne przy opracowywaniu lektur, pomocne w nauce innych 

przedmiotów. 

 

 

 

 

§ 5. 

 

Przebieg lekcji on-line 

 

 

1. Realizowane tematy (dopisuje się po myślniku „zdalne nauczanie”), frekwencję (zaznaczenie 

frekwencji jako „NZ”) i oceny -  nauczyciel na bieżąco zapisuje  w dzienniku elektronicznym. 

Ewentualna nieobecność ucznia na lekcji on-line zostaje odnotowana w dzienniku 

elektronicznym/ „frekwencja”. 

2. Praca dydaktyczna odbywa się za pośrednictwem platformy edukacyjnej Google Classroom. 

3. Wszystkie zadania, testy i inne prace nauczyciel przesyła za pośrednictwem platformy wraz z: 

dokładną instrukcją wykonania, zrozumiałą dla ucznia. 

4. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w lekcji on-line przy włączonej kamerze i mikrofonie. O 

przebiegu zajęć decyduje nauczyciel prowadzący. 

5. W trakcie trwania lekcji on-line zabrania się uczniom do korzystania  z czatu w celach 

prywatnych. 

6. Uczeń jest zobowiązany do przesyłania wykonanego zadania na pocztę połączoną z platformą 

edukacyjną Google Classroom. 

7. Nauczyciel przypomina, że podczas lekcji on-line obowiązują szkolne zasady i konsekwencje 

oraz pozostałe regulaminy. 

8. Nauczyciel jako ostatni opuszcza zajęcia on-line. 

9. Czas trwania lekcji on-line może trwać od 30 do 60 minut. 
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§ 6. 

 

Obowiązki wychowawców w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania 

 

 

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku                            

do powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Przekazuje uczniom i rodzicom przez dziennik elektroniczny zasady prowadzenia lekcji on-

line. 

3. Nadzoruje obecność uczniów na zajęciach, konsultując się z nauczycielami poszczególnych 

przedmiotów a w razie potrzeby interweniuje, nawiązując kontakt  z rodzicami. 

4. Obowiązkowo przeprowadza zajęcia nt. cyberprzemocy oraz bezpiecznej nauki                        

w Internecie (w ramach kształcenia na odległość). 

5. W ramach godziny do dyspozycji wychowawcy, kontaktuje się ze swoją klasą sprawdzając, 

czy uczniowie mają problemy z nauką zdalną, potrzebują indywidualnej pomocy, jak i 

wspólnie omawiają nowe sposoby uczenia się oraz realizuje zadania zgodne z Planem 

Wychowawczym klasy. 

6. Wychowawca ma obowiązek: 

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

nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi przez szkołę, 

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) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym 

informuje dyrektora Zespołu, 

4) wskazania sposobu kontaktu (platforma edukacyjna GC, e-dziennik, ewentualnie telefon) ze 

swoimi wychowankami, 

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

zgłaszają jego uczniowie lub rodzice, 

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

z wychowawcą klasy. 
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§ 7. 

 

Obowiązki pedagoga/nauczycieli współorganizujących proces pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

 

1. Pedagog/logopeda/nauczyciel jest dostępny online dla uczniów i rodziców zgodnie z 

wcześniej ustalonym harmonogramem. 

2. Harmonogram pracy pedagoga/logopedy/nauczyciela jest dostępny w widoczny miejscu  na 

stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą 

elektroniczną przez dyrektora Zespołu. 

3. Pedagog/logopeda/nauczyciel przesyła uczniom i rodzicom/opiekunom materiały 

wspomagające proces dydaktyczno-wychowawczy poprze platformę edukacyjną GC lub 

dziennik elektroniczny. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8. 

 

Rola ucznia 

 

 

1. Uczeń ma obowiązek systematycznego uczestnictwa we wszystkich formach nauczania 

zdalnego. 

2. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych związanych z logowaniem lub 

brakiem możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie zawiadamia (lub poprosi 

rodziców/opiekunów prawnych) wychowawcę lub nauczyciela.  

3. Przy logowaniu do aplikacji (dzięki której odbywać się będzie lekcja on-line) zawsze używa 

swojego adresu, zawierającego  nazwisko i imię. 

4. Zabronione jest używanie pseudonimu, zmiana identyfikatora, udostępnianie osobom trzecim 

(postronnym) ID, haseł i linków wysyłanych przez nauczyciela.  

5. Na zajęciach on-line uczeń  ma obowiązek włączenia mikrofonu i kamerki (jeśli są 

zainstalowane w zestawie). Tylko na wyraźne polecenie nauczyciela możesz je wyłączyć. 

6. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej 

ważnej zasady może wiązać się z konsekwencjami szkolnymi lub  prawnymi.  

7. Uczeń może rozłączyć się przed zakończeniem zajęć tylko na wyraźną zgodę nauczyciela 

prowadzącego. 

8. Uczeń,  który nie uczestniczył w lekcji on-line, zobowiązany jest do uzupełnienia materiału 

omawianego na zajęciach we własnym zakresie. 
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§ 9. 

 

Rola rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

1. Rodzic/opiekun prawny sprawuje funkcję opiekuńczą w domu i czuwa nad poprawną 

realizacją obowiązku szkolnego dziecka (systematyczne logowanie się do e-dziennika, 

kontrolowanie i przesyłanie informacji zwrotnych na wiadomości przesyłane przez 

nauczycieli/dyrekcję Zespołu, kontroluje prawidłową procedurę odsyłania zadań, zgłasza 

wszelkie przyczyny nieobecności dziecka – zdrowotne, rodzinne, techniczne, na zajęciach 

nauczycielowi prowadzącemu zajęcia i wychowawcy, w razie pojawiających się trudności w 

nauce – jest w stałym kontakcie z wychowawcą, nauczycielami, specjalistami). 

2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci klas I – III są w codziennym kontakcie                                 

z nauczycielem wychowawcą, przekazują dzieciom treści i zadania przesłane przez 

nauczyciela, wspomagają w utrwalaniu wiedzy, pozyskiwaniu nowych wiadomości                         

z wykorzystaniem proponowanych przez nauczyciela pomocy i źródeł. Przesyłają 

nauczycielowi wykonane przez dziecko zadania za pomoca platformy edukacyjnej GC. 

3. Rodzice uczniów klas IV - VIII czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu i terminami 

przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym przez nauczyciela. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni w miarę możliwości wspierają (ale nie wyręczają) dzieci                  

w realizacji zadań wynikających ze zdalnego nauczania. 

 

 

 

 

 

§ 10. 

 

Konsekwencje – (procedura szkolna) 

 

 

1. Brak odpowiedniego sprzętu, w tym kamerki lub mikrofonu, bądź wystąpienia awarii - 

rodzic/opiekun prawny zgłasza   u wychowawcy w terminie do 3 dni od rozpoczęcia zajęć, 

pisząc oświadczenie. 

2. Jednorazowe problemy techniczne uniemożliwiające uczestniczenie dziecka w nauce 

zdalnej zgłaszane są przez rodzica/opiekuna prawnego na bieżąco wychowawcy lub 

nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

3. W sytuacji nierealizowania obowiązku nauki przez ucznia, wychowawca zobowiązany jest 

nawiązać kontakt z rodzicem, by ustalić powód. 

4. Nauczyciele  prowadzący zajęcia w danej klasie zgłaszają do wychowawcy wszelkie 

trudności  z uczniami podczas nauki zdalnej swojego przedmiotu. 

5. Wychowawca zgłasza do pedagoga szkolnego sytuacje problemowe podczas nauki zdalnej,  

po wyczerpaniu swoich działań. 

6. Dyrektor Zespołu kieruje upomnienia do rodziców/opiekunów prawnych uczniów 

nierealizujących obowiązek nauki zdalnej. 
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7. W przypadku wyczerpania wszelkich działań i dalszego braku kontaktu                                   

z rodzicami/opiekunami prawnymi, uczniem, dyrektor kieruje wniosek do instytucji 

wspomagającej proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły. 

 

 

 

 

 

 

§ 11. 

 

Kontrola uczestniczenia ucznia w zajęciach 

 

 

1. Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania realizacji obowiązku szkolnego uczniów 

poprzez: monitorowanie uczestnictwa w lekcji on-line, odsyłanej partii materiału wcześniej 

zleconej, jak i odczytywanie wiadomości. 

2. Należy na bieżąco wpisywać frekwencję uczniów, posługując się przy tym oznaczeniem „NZ” 

przy jego imieniu i nazwisku. 

3. Jeśli w ciągu tygodnia uczeń lub rodzic/opiekun prawny nie odczyta wiadomości, nauczyciel 

prowadzący zajęcia jest obowiązany do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca podejmuje próbę kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia,                      

co odnotowuje w dzienniku Vulcan w zakładce „Kontakty z rodzicami” . 

5. O nieudanej próbie kontaktu z rodzicami wychowawca klasy informuje dyrekcję Zespołu.  

6. W przypadku, kiedy choroba ucznia uniemożliwia mu naukę, rodzice jak najszybciej informują 

o tym fakcie wychowawcę klasy, a ten nauczycieli. Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy 

w zajęciach i   w miarę możliwości nadrabia zaległy materiał. 
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§ 12. 

 

Zmiana nauki na tryb mieszany (hybrydowy) 

 

 

1. Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie pozytywnej opinii 

lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmuje decyzję o zmianie trybu nauczania na 

hybrydowy. 

2. Jeśli szkoła znajduje się w strefie czerwonej lub żółtej, decyzję o wprowadzeniu trybu 

hybrydowego może podjąć dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i                          

na podstawie pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub może zostać ona 

narzucona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

3. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w kraju: 

1) wzrost liczby zachorowań na COVID-19, 

2) sugestia lub decyzja ministra zdrowia, 

3) sugestia lub decyzja ministra oświaty. 

4. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w regionie: 

1) wzrost liczby zachorowań, 

2) sugestia lub decyzja kuratora, 

3) opinia organu prowadzącego, miejscowych służb sanitarnych, rady rodziców. 

5. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w szkole: 

1) odkryte ognisko zakażenia w szkole, 

2) odkryte ognisko zakażenia w mieście, 

3) sugestia lub decyzja organu prowadzącego, 

4) sugestia rady pedagogicznej, 

5) sugestia lokalnych służb medycznych, 

6) rekomendacja lokalnych służb sanitarnych. 

6. Dyrektor konsultuje swoją decyzję o zmianie trybu nauczania z zespołem ds. 

bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego. 

7. Dyrektor o swojej decyzji powiadamia: 

1) organ prowadzący, 

2) powiatowe służby sanitarne, 

3) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

4) radę pedagogiczną, 

5) rodziców, 

6) uczniów. 

8. Decyzja dyrektora ma formę pisemnego zarządzenia. 

9. Decyzja publikowana jest bezzwłocznie na stronie internetowej Zespołu. 

10. O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, 

rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego 

Vulcan oraz strony internetowej pspzawada.edu.pl. 
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§ 13. 

 

Podstawowe informacje o nauczaniu mieszanym (hybrydowym) 

 

1. Dyrektor Zespołu przyjmuje różne warianty nauczania mieszanego (hybrydowego): 

1) uczniowie klas I-III /IV uczestniczą w zajęciach stacjonarnych, a uczniowie klas 

pozostałych w kształceniu na odległość, 

2) część oddziałów klasowych korzysta z zajęć stacjonarnych, a pozostałe są objęte zdalnym 

nauczaniem, przy czym w równych odstępach czasu następuje cyklicznie zamiana sposobu 

kształcenia, 

3) formuła hybrydowa-podział oddziału klasowego na grupy, gdzie w miarę możliwości 

technicznych szkoły i uczniów, nauczanie odbywa się synchronicznie: stacjonarnie                    

w sposób tradycyjny dla jednej grupy oraz on-line dla drugiej grupy, 

4) zdalnie prowadzone są jedynie wybranie zajęcia we wszystkich lub niektórych klasach                   

(np. z uwagi na objęcie kwarantanną nauczyciela, który zgodził się świadczyć pracę 

zdalnie), 

5) zawieszone zostają zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, a w formie stacjonarnej są prowadzone 

jedynie wybrane zajęcia – np. z zakresu kształcenia specjalnego, rewalidacyjno-

wychowawcze, z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia dla uczniów 

przybywających z zagranicy (np. z języka polskiego). 

2. W przypadku kształcenia na odległość uwzględnia się na poziomie poszczególnych 

oddziałów rodzaj zadawanych uczniom prac do samodzielnego wykonania,                           

aby uczniowie mieli zapewniony odpowiedni czas na wywiązywanie się z zadanych im prac 

oraz wsparcie i pomoc nauczycieli. 

3. Plan zajęć lekcyjnych jest dostosowany do liczby uczniów w poszczególnych grupach 

nauczania i uzależniony od ilości uczniów uczestniczących w lekcjach zdalnie wraz                  

z uwzględnieniem potrzeb rodzin wielodzietnych. 

4. Materiały omawiane podczas zajęć stacjonarnych przygotowywane są w postaci cyfrowej, 

które następnie są udostępniane uczniom, uczącym się zdalnie. 

5. Zajęcia prowadzone w formule mieszanej (hybrydowej) mogą  przebiegać z zastosowaniem 

aplikacji do wideokonferencji Meet na platformie Google Classroom w miarę możliwości 

technicznych placówki. Dotyczy to przede wszystkim  klas V –VIII. 

6. Nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych: ustalają treści kształcenia, które 

będą realizowane w poszczególnych klasach i  sposób ich realizacji (narzędzia, metody i 

formy). W razie potrzeby nauczyciele rekomendują dyrektorowi Zespołu konieczność 

modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 

7. W zakresie metodyki nauczania hybrydowego nauczyciele są ze sobą w stałym kontakcie, 

dzielą się doświadczeniami, spostrzeżeniami, współpracują przy tworzeniu materiałów 

edukacyjnych do pracy stacjonarnej i zdalnej, dzielą się nimi, wspólnie pracują nad 

zadaniami dla uczniów. 

8. Wychowawca,  pozostając w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz współpracując                     

z innymi nauczycielami, na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez 

uczniów. 
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9. Nauczyciel dostosowuje narzędzia, metody i formy pracy, które zamierza stosować                 

w nauczaniu hybrydowym, do możliwości psychofizycznych uczniów. 

10. Przy przesyłaniu  uczniom zadań i materiałów nauczyciele korzystają ze służbowych              

e-maili, a uczniowie z dostępem do Internetu - z adresów e-mail na platformie edukacyjnej 

GC. 

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

hybrydowego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu 

lub ze względu na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić 

uczniowi wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

12. Nauczyciel na bieżąco podczas nauczania mieszanego informuje ucznia o postępach                          

w nauce, redagując informację zwrotną o otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy                     

z dzieckiem lub po jej zakończeniu. Informację tę przekazuje drogą elektroniczną przyjętą          

w szkole.  

13. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica drogą elektroniczną przyjętą w szkole 

o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy  

i umiejętności wynikających ze specyfiki nauczania hybrydowego. 

14.  Nauczyciele uczący w systemie mieszanym, a zwłaszcza w formule hybrydowej pamiętają 

o wytycznych RODO oraz bezpiecznym korzystaniu z wideokonferencji. 

 

 

§ 14. 

 

Ocenianie i klasyfikowanie 

 

 

1. Wszelkie działania podejmowane przez uczniów podlegać będą ocenianiu                                         

z przedmiotu i zachowania, z uwzględnieniem przede wszystkim zaangażowania, 

sumienności, samodzielności pracy, terminowości i poprawności wykonania. 

2. Wystawianie ocen odbywać się będzie zgodnie z dostosowanymi do nauczania zdalnego 

Zasadami Oceniania (ZO) i Przedmiotowymi Zasadami Oceniania (PZO), o których 

uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani 

przez nauczycieli przedmiotów oraz wychowawcę. 

3. Niedopuszczalne jest przedstawianie cudzych prac jako własnych. Takie zachowanie będzie 

skutkowało oceną niedostateczną. 

4. Wszystkie oceny, uwzględniające wywiązywanie się uczniów z powierzonych zadań oraz 

uwagi dotyczące funkcjonowania uczniów w okresie zdalnego nauczania, będą  na bieżąco 

odnotowywane w e-dzienniku (z adnotacją „nauczanie zdalne, w skrócie „NZ”). 

 

 

 

 

Zielona Góra, wrzesień 2020r.



 
 

 

 


