
Zarządzenie nr 12/2021  

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie 

z dnia 20.12.2021r. 

 w sprawie: 

 

organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole  

 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910 i 1378) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zarządza się, co następuje: 

 

 

§1. 

Zobowiązuję nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedmiotowych do 

prowadzenia nauczania zdalnego w klasach I – VIII w celu realizacji podstawy programowej 

począwszy od  dnia  20.12.2021r. do dnia 09.01.2022r. 

§2. 

Wprowadzam „Regulamin nauki zdalnej dla klas I – VIII w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Rudzie, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

§3. 

Polecam wychowawcom przekazanie drogą elektroniczną każdemu rodzicowi i uczniowi w/w 

regulaminu. 

 

§4. 

Podczas nauki zdalnej lekcje prowadzone drogą elektroniczną ulegają skróceniu do 30 min. 

Pozostały czas nauczyciele przeznaczają na indywidualne konsultacje z uczniami. 

 

§5. 

Na czas nauki zdalnej lekcje w klasach I – VIII odbywają się zgodnie z obowiązującym 

planem lekcyjnym. 

§6. 

W czasie nauki zdalnej nauczyciele prowadzą zajęcia z terenu szkoły. 

 

§7. 

W wyjątkowych przypadkach nauczyciel może zwrócić się do Dyrektora szkoły z pisemnym 

wnioskiem o prowadzenie zajęć on – line w warunkach domowych, który stanowi załącznik 

nr 2. 

 

§8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.12.2021r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną 

oraz w księdze zarządzeń. 

 

 

 

Ewa Stawiarska 

Dyrektor szkoły 
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Załącznik nr1  

do zarządzenia nr 12/2021  

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie 

 

REGULAMIN    NAUKI      ZDALNEJ 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzie 

1. Na pierwszym spotkaniu wychowawca zapoznaje rodziców w regulaminem nauki zdalnej. 

2. Do nauki zdalnej wykorzystywany jest Office 635 TEAMS, Quizizz, Padlet, Wakelet. 

3. W trakcie nauki zdalnej uczniowie korzystają ze szkolnych zestawów podręczników i e-

podręczników oraz materiałów sprawdzonych i poleconych przez nauczyciela. 

4. Platformy edukacyjne służą wyłącznie do nauki zdalnej, nie mogą być wykorzystywane do 

innych celów. 

5. Lekcje zdalne są obowiązkowe. 

6. Podczas lekcji zdalnej nauczyciel sprawdza i odnotowuje obecność w dzienniku szkolnym. 

7. Nieobecność ucznia musi zostać usprawiedliwiona przez rodzica. 

8. Jeśli uczeń korzysta z jednego komputera z rodzeństwem, musi pamiętać o zalogowaniu się 

na własne konto i wylogowaniu się z niego. 

9. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

technologii informacyjno- komunikacyjnych są następujące: 

a. Uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform, 

b. Nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom, 

c. Należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska, 

d. Nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach, 

e. Należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł. 

10. Zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

technologii informacyjno- komunikacyjnych są następujące : 

a. Nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych 

platform, 

b. Nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom, 

c. Należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł. 

d. Pozostałe zasady obowiązujące nauczycieli i innych pracowników zawarte są w prawie 

wewnątrzszkolnym. 

11. Nauczyciel otwiera spotkanie. Uczeń dołącza wyłącznie do spotkania otwartego przez 

nauczyciela na 5 minut wcześniej. 

12. Szkoła nie wyraża zgody na nagrywanie przez ucznia spotkań z nauczycielem. 

13. W przypadku powzięcia informacji o rozpowszechnianiu nagrania nauczycielowi 

przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego wizerunku łącznie z 

drogą postępowania sądowego. 

14. W trakcie lekcji online uczeń uważnie słucha, co mówi nauczyciel i wykonuje jego 

polecenia. 

15. Czat jest otwierany przez nauczyciela i to on w każdej chwili może go wyłączyć. 

16. Uczeń dba o ciszę podczas lekcji online, ponieważ wszystkie dźwięki są słyszane przez 

innych uczestników spotkania. 

17. Zasady włączania kamery i mikrofonu określa nauczyciel. Obowiązkowo przy 

odpowiedzi ustnej, zadawaniu pytań, prezentacji kamera i mikrofon powinny być włączone. 

18. Przesyłanie prac, w tym do oceny i ich korygowanie odbywa się tylko poprzez 

przeznaczone uczniowi i nauczycielowi platformy wskazane w p.2. 

19. Platforma jest przestrzenią pracy edukacyjnej, uczeń ponosi odpowiedzialność za to, co 

umieszcza na platformie i jak wykorzystuje jej zasoby. 



20. Nauczyciel udostępniając zadania określa terminy, warunki i formy zaliczenia, 

archiwizuje przesłane przez uczniów materiały. 

21. Wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie 

22. Uczeń zobowiązany jest do samodzielnego wykonywania zadań. 

23. Nauczyciele zobowiązani są do planowania tygodniowego zakresu treści nauczania ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

a. Równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia. 

b. Zróżnicowania zajęć, 

c. Możliwości psychofizycznych uczniów, 

d. Łączenia przemiennie kształcenia zużyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. 

e. Ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć. 

f. Konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć. 

24. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi i rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem. 

25. Formę konsultacji ustala indywidualnie nauczyciel po określeniu przez ucznia lub rodzica 

zakresu konsultacji. 

26. Komunikacja między nauczycielami, uczniami i rodzicami odbywa się tylko za pomocą 

szkolnych maili, komunikatorów lub telefoniczne 

27. W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji 

wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o 

postępach w nauce, uzyskanych przez niego ocenach, odbywa się z zachowaniem 

następujących zasad: 

a. Przestrzegane są postanowienia statutu. 

b. Formy monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i umiejętności 

dostosowuje się do specyfiki przedmiotu oraz możliwości organizacyjno-technicznych 

uczniów i nauczycieli. 

c. O zmianach w sposobie oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciele informują za 

pomocą dziennika elektronicznego. 

28. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Statucie. 

29. W przypadku oceny z zachowania ocenie podlegają systematyczność i sumienność w 

wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z nauki zdalnej oraz przestrzeganie prawa 

szkolnego. 

30. Za koordynowanie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami odpowiadają 

wychowawcy klas. 

31. Zespół do spraw pomocy pedagogiczno - psychologicznej koordynuje zadania dotyczące 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy wychowawczo-profilaktycznej. 

32. W przypadku naruszenia powyższego regulaminu wychowawca może obniżyć uczniowi 

ocenę z zachowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr2  

do zarządzenia nr 12/2021  

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie 

 

 

……………………………………….………..                           Ruda,dn.,…………….2021r                                               

Imię i nazwisko nauczyciela 

 

 

 

 

WNIOSEK 

 

 

                  Zwracam się z prośbą  o  wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć zdalnych z domu. 

                  Nadmieniam, że w przydziale czynności mam  zajęcia tylko z uczniami kl. I-VIII,   

posiadam na sprzęcie prywatnym warunki techniczne zapewniające bezpieczeństwo realizacji  

edukacji zdalnej, możliwość niezakłóconego przeprowadzenia lekcji oraz chcę do pracy  

zdalnej  wykorzystać własny sprzęt. 

 
 


