
REGULAMIN  
KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ  

w Szkole Podstawowej nr 46 w Poznaniu                                                 

Podstawa prawna: 

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 (Dz. u. z 2020 r., poz. 493) 

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492) 

 § 1 

Postanowienia ogólne 

 

I. Regulamin kształcenia na odległość określa: 

1. sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość; 

2. sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego 

współpracy z uczniami i rodzicami (w tym sposób konsultacji z rodzicami); 

3. zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych 

oddziałach; 

4. sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły; 

5. możliwość modyfikacji szkolnego  zestawu programów nauczania; 

6. sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy  

i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców  

w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach; 

7. warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości  

i umiejętności oraz warunki ustalania semestralnej oceny klasyfikacyjnej  

z zachowania. 
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 § 2 

Postanowienia szczegółowe 

 

1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania: 

 

a. w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanym  z zagrożeniem 

epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość; 

b. za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany 

do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie 

wyglądała nauka w Szkole Podstawowej nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu; 

c. wszystkie lekcje wynikające z ramowych planów nauczania będą odbywać się  

na odległość; 

d.  nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów        

udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,  

a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej  

i Polskiego Radia. Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy 

internetowe: 

1. Epodreczniki.pl 

2. Portal wiedzy dla nauczycieli 

3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych 

4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” 

5. Portal lektury.gov.pl 

6. Strona Centrum Nauki Kopernik 

7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN 

Przystanek historia 

8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning 

9. Serwis Ninateka 

10. Serwis Muzykoteka Szkolna 

11. Biblioteka Cyfrowa Polona 
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12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji 

13. Serwis Telewizji Polskiej 

14. Serwis Polskie Radio Dzieciom 

Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty: 

 informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami 

 przykładowe arkusze egzaminacyjne, próbne arkusze egzaminacyjne, filmy informacyjne 

o egzaminie ósmoklasisty 

 dodatkowe zestawy zadań (na stronach OKE): np. link 1, link 2, link 3 

 arkusze egzaminacyjne z 2020 r. 

 

e. zajęcia on-line w formie wideokonferencji za pomocą programu ZOOM  odbywać się 

będą według liczby zajęć ustalonej przez Dyrektora szkoły. W trosce o zdrowie dzieci 

dziennie odbywać się będzie maksymalnie 5 lekcji 30 minutowych z przerwami 15 

minutowymi. 

Obecność na zajęciach będzie odnotowywana w dzienniku Librus na podstawie obecności 

na wideokonferencji ( głos + obraz). Każda zaplanowana lekcja online będzie 

odnotowywana w terminarzu dziennika Librus do godz.15.00 dnia poprzedniego. 

f. uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do zgłoszenia 

tego faktu nauczycielowi oraz uzupełnienia notatki - tak jak w przypadku nieobecności na 

lekcjach stacjonarnych; 

g. materiały do lekcji, które nie będą odbywały się w formie wideokonferencji będą 

zamieszczane w e-dzienniku Librus. 

h. formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, czy 

posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, powinny uwzględniać 

zalecenia wynikające z w/w dokumentów (m.in. wydłużenie czasu pracy);  

i. wychowawca klasy ma za zadanie systematycznie  monitorować korzystanie przez 

uczniów z zamieszczanych materiałów, a w razie problemów z dostępem do tych 

pomocy, niezwłocznie powiadomić nauczyciela uczącego lub/i dyrektora szkoły; 

j. zadania wysyłane przez ucznia mają być podpisane  w ustalony sposób: imię nazwisko, 

przedmiot, klasa. Uczeń korzysta tylko i wyłącznie ze szkolnego adresu e-mail, który 
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zostanie stworzony przez administratora. Prace wysyłane są na służbowy adres e-mail 

nauczyciela; 

k. odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe 

dla każdego ucznia. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy Internetu, to 

fakt ten należy zgłosić do wychowawcy klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia 

niezbędnych materiałów. Kolejno wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację 

dyrektorowi szkoły i ustalić z poszczególnymi nauczycielami formę przekazania 

materiałów do nauki; 

l. W przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi warto skorzystać z materiałów oraz  możliwych  

formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu . Inspiracje i pomysły do 

organizacji znajdują się  pod linkami: 

 https://www.wcies.edu.pl/ 

 https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1459714,koronawirus-w-

polsce-lekcje-online.html 

Zasady dotyczące pracy  w klasach I-III: 

 nauczyciele klas I-III przesyłają uczniom zadania codziennie (na konto rodzica) 

 nauczyciele zobowiązani są do codziennego przeprowadzania lekcji  

on-line według ustalonego harmonogramu 

 nauczyciel planując zajęcia uwzględnia różne formy aktywności dziecka, w tym 

zajęcia artystyczne i ruchowe,  

 uczeń ma możliwość pracy przy komputerze oraz z książką i w zeszycie.  

 uczniowie, którzy posiadają opinię lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej wykonują zadania na miarę swoich możliwości i umiejętności, 

 nauczyciele pozostają w stałym kontakcie z rodzicami uczniów: służbowy mail, 

telefon, dziennik elektroniczny, 

 rodzice mogą na bieżąco kontaktować się z nauczycielem w celu otrzymania porady 

czy w celu konsultacji, 
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 nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, którzy nie logują się w dzienniku 

elektronicznym, 

 w przypadku kiedy uczeń nie ma możliwości korzystania z komputera w domu, a 

więc nie ma dostępu do zadań w formie elektronicznej, wychowawca przesyła 

zadania do szkoły, gdzie są drukowane i wydawane, 

 jednocześnie nauczyciel przekazuje rodzicom telefonicznie informacje o tym, jakie 

zadania  uczeń może zrobić w zeszycie ćwiczeń, 

 uczniowie przesyłają wychowawcy na służbowy mail wykonaną pracę w formie 

zdjęcia lub pliku tekstowego, 

 uczniowie mogą również przesłać zadanie poprzez dziennik elektroniczny, 

 otrzymaną pracę nauczyciel sprawdza i może ocenić, 

 nauczyciel przekazuje rodzicom i uczniom informację zwrotną w dzienniku 

elektronicznym, 

 ocena może mieć formę punktową lub opisową. 

 

Zasady dotyczące pracy oddziału przedszkolnego: 

 wychowawca zerówki droga mailową kontaktuje się z rodzicami uczniów; 

 każdy rodzic na bieżąco – każdego dnia otrzymuje wiadomości odnośnie zadań, które 

dziecko powinno wykonać; 

 każdy rodzic ma możliwość stałego kontaktowania się z wychowawcą oddziału 

przedszkolnego; 

 wśród wysyłanych zadań znajdują się gotowe karty pracy, propozycje gier, zabaw 

edukacyjnych (również bez wykorzystania komputera); 

 uczniowie w ciągu tygodnia otrzymują zadania rozwijające kompetencje 

matematyczne, językowe, plastyczne tak, aby nie czuły znudzenia powtarzającym się 

materiałem; 
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2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z 

uczniami i rodzicami: 

 

a. dyrektor szkoły regularnie  koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami; 

b. nauczyciele powinni informować dyrektora szkoły o wszystkich problemach zgłaszanych 

przez uczniów czy rodziców; 

c.  wychowawca oraz nauczyciele przedmiotu są  odpowiedzialni za to, by sprawdzać czy   

dostęp uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów jest prawidłowy; 

d. wychowawca utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy; 

e. o każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie 

zawiadomić dyrektora szkoły; 

f. konsultacje z każdym nauczycielem odbywać się będą poprzez dziennik elektroniczny, od 

poniedziałku do piątku  w godzinach 9.00 do 13.00 (odpowiedzi na wiadomości  wysłane 

po godzinie 13.00 czasie mogą być wysłane w dniu następnym); 

g. uczniowie mają prawo zadawać pytania do zamieszczonych tematów i zadań,  

a nauczyciel powinien na każde z nich odpowiadać i pomóc uczniowi opanować zadany 

materiał; 

h. nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania informacji wysyłanych przez 

dyrektora poprzez e-dziennik lub maila i w razie potrzeby bezzwłoczne odpowiedzieć  

na wiadomość; 

i. nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może 

zostać wezwany przez dyrektora do szkoły; 

j. możliwe jest przeprowadzanie zebrania rady pedagogicznej na odległość, za pomocą 

wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej (obecność nauczycieli podczas 

takiej rady pedagogicznej będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez 

protokolanta obok nazwiska uczestnika obecności podczas takiego spotkania); 

k. wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez 

nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.  

O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie 

zawiadomić dyrektora szkoły; 
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l. nauczyciel, który nie ma dostępu do komputera czy Internetu, zobowiązany jest zgłosić  

ten fakt dyrektorowi szkoły, dyrektor  ma obowiązek   zapewnić możliwość  korzystania  

w placówce ze szkolnego sprzętu. 

 

3. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach: 

 

a. lekcje z poszczególnych przedmiotów zadawane będą tylko i wyłącznie w tych dniach,  

w których występują w aktualnym planie lekcji;  

b. zadania z poszczególnych przedmiotów powinny być tak dobrane, żeby czas ich 

wykonania nie przekraczał 45 minut; 

c. zamieszczony materiał będzie  łączył naprzemiennie kształcenie z użyciem monitorów 

ekranowych i bez ich użycia. Zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne 

ucznia, jego wiek i etap edukacyjny. 

 

4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły: 

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

a. regularnego odnotowania tematu lekcji w każdym dniu wynikającym z planu lekcji,  

co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy; 

b. zamieszczenia informacji o sposobie przeprowadzenia przez niego lekcji, czy zadania 

prac w e-dzienniku. 

c. odnotowania w dzienniku planowanego sprawdzianu, kartkówki czy innej formy 

sprawdzenia wiedzy uczniów – sprawdzian 7 dni wcześniej, inne formy minimum na 2 

dni wcześniej; 

d. przesyłania w określonym czasie tabeli z wykazem nadgodzin stałych, przydzielonych 

na ten semestr; 

e. obecności na zebraniach rady pedagogicznej (prowadzonych stacjonarnie lub on-line).  
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5. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania: 

          

a. szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony  

o e-podręczniki, e-ćwiczenia, i inne wykorzystywane materiały pomocnicze  

do kształcenia na odległość. 

 

6. Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy  

i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców  

w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach: 

 

a. podczas pracy na odległość, ocenianie bieżącej pracy ucznia dokonuje się na podstawie 

realizowanych w trakcie nauczania zadań. Dopuszcza się prawo przeprowadzania 

sprawdzianów, testów, kartkówek z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-

informacyjnych lub poprzez wysyłanie kart pracy za pomocą dziennika Librus. 

Przeprowadzanie kartkówek i sprawdzianów odbywać się będzie z wykorzystaniem 

platformy Testportal. Oceny będą wpisywane do dziennika elektronicznego; 

b. w przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do sprzętu umożliwiającego uczestniczenie  

w proponowanych przez szkołę lekcjach on-line, nauczyciel zobowiązany jest 

przygotować zakres zadań wynikających  

z realizacji danego tematu i poinformować rodzica/prawnego opiekuna o konieczności ich 

realizacji. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest przesyłać drogą elektroniczną na 

adres wskazany przez nauczyciela przedmiotu wykonane przez ucznia zadania w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela; 

c. uczeń nieuczestniczący w spotkaniu on-line z nauczycielem ma obowiązek uzupełnić 

samodzielnie wynikające z absencji braki wiadomości i umiejętności; 

d. nauczyciel zadający zadanie do wykonania określa rodzaj zadania 

(obowiązkowe/dodatkowe), wyznacza termin jego wykonania oraz sposób odesłania; 

e. uczeń, w celu uzupełniania treści i wiadomości, ma prawo kontaktować się  

w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i formie; 

f. zadania obowiązkowe powinny być wykonywane i odsyłane do nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów od poniedziałku do piątku; 
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g. nauczyciel poprzez e-dziennik przekazuje uczniom i rodzicom informacje w jaki sposób 

dane zadanie będzie ocenione; 

h. nauczyciel krótkim komentarzem potwierdza fakt otrzymania zadania. W przypadku 

braku informacji na temat nadesłanego w terminie zadania, uczeń ma obowiązek 

skontaktować się z nauczycielem w celu ustalenia przyczyny braku potwierdzenia; 

i. wszystkie prace nadesłane do nauczycieli poszczególnych przedmiotów są archiwizowane 

przez nauczycieli do czasu zakończenia roku szkolnego 2020/2021; 

j. w przypadku jeżeli uczeń nie wykona więcej niż 60% zadań obowiązkowych z danego 

przedmiotu, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora uczeń przystępuje do sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności; 

k. w przypadku sprawdzianu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu, o którym 

mowa w punkcie j nauczyciel przedmiotu określa zakres wymaganych wiadomości  

i umiejętności, o czym informuje rodzica/prawnego opiekuna drogą elektroniczną Librus; 

l. każdy sprawdzian, test, quiz czy kartkówka on-line muszą być odnotowane w dzienniku  

z odpowiednim wyprzedzeniem (sprawdzian na 7 dni przed, a pozostałe formy na 2 dni 

przed), żeby umożliwić każdemu uczniowi zorganizowanie dostępu do komputera  

i Internetu w wyznaczonym czasie; 

m. w jednym tygodniu mogą być maksymalnie dwa sprawdziany w danym oddziale 

lekcyjnym, kartkówek może być maksymalnie trzy. W danym dniu może być tylko jeden 

sprawdzian, jedna kartkówka, czy inny sposób przeprowadzenia oceniania całej klasy; 

n. wszystkie oceny powinny zostać wpisane do e-dziennika w terminie maksymalnie  

do 7 dni od oddania wykonanej pracy przez ucznia; 

o. uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującym przedmiotowym 

systemem oceniania; 

p. uczeń nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki zobowiązany jest 

do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu lub innej formy zaliczenia  

(w sytuacji jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej przez nauczyciela 

formie); 

q. uczeń, który nie zgłosił problemów technicznych i nie wykonał zadanych prac może 

otrzymać ocenę niedostateczną; 
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8. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i 

umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne 

zachowania: 

 

a. niniejszy punkt regulować będą odrębne przepisy (Statut szkoły) 

 

 

 § 3 

Postanowienia końcowe 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 

 

Na wniosek rodziców klas VII i VIII wszystkie lekcje z przedmiotów egzaminacyjnych  

(j. polski, matematyka, j. angielski) będą prowadzone w formie online. 

 

 


