
Regulamin realizacji zadań oświatowych 

w trybie pracy zdalnej 

Zespołu Szkół w Krzyżewie im. Stefanii Karpowicz 

 

I. Podstawa prawna 

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią: 

1. Art. 30b i art. 30c Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

910). 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1870). 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie 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. 1539). 

 

II. Szczególne zadania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

           W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki 

systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań,  

w szczególności: 

1. Przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej 

jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania. 

2. Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym uczniów uczęszczających na zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze. 

3. Ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób 

weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców 

o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. 



4. Ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki 

i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia 

zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a Ustawy z dnia 7 

września 1991 r. u systemie oświaty, a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych  

w formach pozaszkolnych. 

5. Ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. 

6. Wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć,  

w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać. 

7. Zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym 

zajęcia. 

8. Ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio szkolnego zestawu programów 

nauczania  

9. Ustala we współpracy z nauczycielami sposób komunikowania się w celu realizacji zadań 

oświatowych oraz odbywania Rad Pedagogicznych. 

 

III. Koordynacja współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami 

1. Dyrektor podejmuje działania mające na celu organizację skutecznej, dostosowanej do potrzeb 

i możliwości współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami. 

2. Przyjęte do stosowania w placówce narzędzia i techniki współpracy podlegają okresowym 

przeglądom i aktualizacjom.  

3. Narzędzia przyjęte do stosowania w placówce w celu organizacji nauczania zdalnego 

4. Nauczyciele są zobowiązani do przekazywania dyrektorowi opinii i uwag dotyczących 

wykorzystywanych narzędzi i technik współpracy. 

5. Nauczyciele konsultują się z rodzicami i uczniami zdalnie od poniedziałku do piątku 

 w godzinach 8.00 – 15.00 za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w sytuacjach 

wyjątkowych telefonicznie z wychowawcą. 

6. Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia wyrównawcze, pozostałe zajęcia z zakresu udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem. Zajęcia 

rewalidacja mogą być realizowane stacjonarnie w szkole. 

7. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania 

kwarantanny. 

8.  Nauczyciele nie objęci kwarantanną mogą pracować z siedziby szkoły lub z domu. 

9. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z PZO. 

10. Rodzice zapewniają bezpieczne warunki do realizacji zdalnego nauczania, w tym dbają 

 o bezpieczeństwo cyfrowe. 



11. Rodzice monitorują frekwencję uczniów i postępy w nauce podczas zdalnego nauczania, które 

jest dokumentowane w dzienniku.  

12.  Rodzice powiadamiają wychowawcę o braku możliwości realizacji nauczania zdalnego  

w przypadku choroby dziecka lub problemów technicznych z łączem internetowym. 

13.  O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun podając przyczynę 

nieobecności. 

 

 

IV.        Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych realizowanych w formie 

wideokonferencji 

1. Każdy uczestnik korzystający z wideokonferencji zobowiązany jest do logowania się poprzez 

platformę Microsoft Office 365 – MS Teams.  

2. Zabronione jest przekazywanie linków wideokonferencji innym osobom nieupoważnionym do 

wzięcia w niej udziału i podszywania się pod tożsamość innej osoby. 

3. Podszywanie się pod inną osobę fizyczną w trakcie wideokonferencji wiąże się  

z wykroczeniem prawnym. W szczególnych przypadkach rażąco uniemożliwiających pracę innym 

uczestnikom (obrażanie, publikacja wizerunku osobom trzecim itp.) może być zgłaszane do 

organów ścigania na podstawie zapisanych zrzutów ekranu itp. 

4. Prowadzący zajęcia może bez zbędnych wyjaśnień usunąć uczestnika spotkania, jeśli stwierdzi, że 

działa on na szkodę i komfort pracy innych uczestników. 

5. Uczniom nie wolno prowadzić czatu, rozmowy lub wideokonferencji pomiędzy sobą  

w czasie trwania lekcji. 

6. Godziny rozpoczęcia lekcji są takie same, jak w warunkach szkolnych. 

7.  Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie. Są do nich przygotowani – mają zeszyty 

i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki, mikrofony i kamery, chyba że nauczyciel 

poprosi o ich wyłączenie. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako 

nieobecność. 

8. Lekcja przed komputerem może trwać min. 30 minut, zaś pozostały do końca lekcji czas 

może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie 

do dyspozycji uczniów. 

9. Podczas posługiwania się czatem uczniowie dbają o kulturę języka oraz stosują się do zasad dobrego 

wychowania. Używają emotikonów, gifów, naklejek i memów jedynie za zgodą nauczyciela. 

10. Na platformie uczniowie przechowują, udostępniają i tworzą jedynie pliki potrzebne na 

lekcji, podczas zajęć uruchamiają tylko pliki, programy i strony internetowe polecone 

przez nauczyciela. 



11. Zdjęcia profilowe uczniów nie mogą naruszać zasad ustawy o prawach autorskich oraz 

przepisów o ochronie wizerunku. Nie mogą nikogo obrażać, ośmieszać, wzbudzać 

niepokoju i innych negatywnych uczuć. 

12. Łamanie regulaminu będzie skutkowało obniżeniem oceny z zachowania. 

 

 

V. Wewnątrzszkolne zasady oceniania w nauczaniu zdalnym 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Nauczaniu Zdalnym stanowią odrębny dokument dostępny na 

stronie internetowej szkoły: http://zsrkrzyzewo.edupage.org  zsr.krzyzewo@wp.pl  i są załącznikiem do 

regulaminu. 

 

 

VI. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć 

 

1. Dyrektor we współpracy z nauczycielami dobiera źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, 

w tym materiały w postaci elektronicznej, z których mogą korzystać uczniowie lub rodzice. 

2. Wskazywane przez placówkę źródła i materiały uwzględniają w szczególności: 

a) Materiały i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN 

pod adresem www.epodreczniki.pl  

b) Materiały dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, stronach 

internetowych jednostek podległych MEN lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach 

internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, 

c) Inne niż wymienione w lit. a-b materiały wskazane przez nauczyciela. 

3. Nauczyciele odpowiadają za przekazywanie uczniom i rodzicom źródeł i materiałów niezbędnych  

do realizacji podstawy programowej. 

4. Źródła i materiały wymagające wykorzystania środków komunikacji elektronicznej powinny zapewniać 

dwukierunkową wymianę informacji między nauczycielem i uczniem oraz nauczycielem 

i rodzicem. 

5. Dyrektor odpowiada za poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o ogólnych zasadach dotyczących 

sposobu wykorzystywania źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć. 

 

VII. Przepisy końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje do dnia jego uchylenia lub 

uchylenia obowiązywania Rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki 

2. Jakakolwiek zmiana w jego treści wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Z regulaminem zobowiązani są zapoznać się wszyscy pracownicy placówki. 
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