
 

Regulamin Nauczania Zdalnego 

w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie 

 

Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem zapisów zawartych w Statucie Szkoły. 

 

 §1.  Zasady ogólne.  

1. Celem nauczania zdalnego jest realizacja podstawy programowej w okresie 

czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

2. W trakcie nauki zdalnej obowiązują wymagania edukacyjne oraz zasady oceniania 

określone w Statucie Szkoły. 

3. Organizując kształcenie na odległość uwzględnia się dostęp ucznia do sprzętu 

komputerowego oraz Internetu. Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać komputer 

lub inne urządzenie telekomunikacyjne (np. telefon/tablet) wraz ze sprawnym 

mikrofonem oraz kamerą, a także z dostępem do Internetu umożliwiającym naukę 

zdalną. W przypadku braku możliwości dostępu ucznia do powyższych, po 

uprzednim pisemnym zgłoszeniu tego faktu, szkoła ma obowiązek zapewnić uczniowi 

niezbędny sprzęt lub dostęp do owego (sprzętu/sieci) na terenie szkoły.  

4. Obowiązującym w szkole narzędziem służącym komunikowaniu się dyrektora, 

nauczycieli, uczniów i rodziców jest dziennik elektroniczny Librus. Dokumentowanie 

realizacji nauczania zdalnego przez nauczycieli odbywa się w dzienniku 

elektronicznym Librus, tj. wpisywanie tematu, frekwencja uczniów, ocenianie według 

tygodniowego planu zajęć na dany rok szkolny.  

5. Za pośrednictwem dziennika elektronicznego przekazywane są bieżące 

komunikaty, zarządzenia i zalecenia oraz informacje i załączniki dotyczące 

nauczania zdalnego.  

6. Nauczyciel/Szkoła prowadzi lekcje na platformie Microsoft Teams 

z wykorzystaniem aplikacji internetowych, umożliwiających połączenia głosowe lub 

głosowo-wizyjne.  

7. Nauczanie zdalne dla uczniów w tym zajęcia indywidualne i zajęcia rewalidacyjne 

realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.45.  

8. Uczniowie i nauczyciele pracują według planu lekcji danego dnia, realizując 

obowiązkowe zajęcia dydaktyczne.  



9. Lekcje i przerwy między zajęciami realizowane są w godzinach zgodnie ze 

szkolnym planem lekcji.  

10. Czas trwania jednej lekcji realizowanej na odległość nie powinien być krótszy niż 

30 minut i nie powinien przekraczać 45 minut, z uwzględnieniem czasu pracy własnej 

ucznia.  

11. W czasie trwania lekcji on-line, obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz 

fotografowania, nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą 

jakichkolwiek urządzeń prowadzonej lekcji oraz biorących w niej udział nauczycieli 

lub uczniów. 

§.2. Nauczyciel.  

1. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia lekcji on-line na platformie Microsoft 

Teams i dokumentowana zapisów w e-dzienniku Librus.  

2. Nauczyciele w realizacji nauczania zdalnego uwzględniają:  

1)  możliwości psychofizyczne uczniów,  

2) podejmowanie intensywnego wysiłku umysłowego uczniów w ciągu dnia, w tym 

łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

3) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

 3. Organizatorem spotkania (lekcji) on-line jest nauczyciel i to on decyduje 

o przebiegu spotkania, w tym udziela głosu uczniom.  

4. Nauczyciel ma możliwość dostosowania szkolnego zestawu programów nauczania 

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

do kształcenia na odległość.  

5. Każdy nauczyciel zamieszcza materiały wykorzystane do prowadzenia lekcji na 

platformie Microsoft Teams.  

6. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do zapisywania w e-dzienniku tematu lekcji. 

Dodatkowo w zakładce „terminarz” nauczyciel zobowiązany jest zapisywać daty 

zapowiedzianych sprawdzianów.  

7. Na pytania zadane przez ucznia bądź rodzica w dzienniku elektronicznym 

nauczyciel udziela odpowiedzi w godzinach pracy lub w wyznaczonym czasie 

konsultacji. 

§. 3. Uczeń. 

 1. Wszyscy uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zdalnym nauczaniu.  

2. Udział ucznia na lekcji jest weryfikowany (pobranie listy lub sprawdzenie 

obecności przez nauczyciela), frekwencja jest zapisywana w Librusie.  



3. Uczeń ma obowiązek połączyć się na lekcję punktualnie. Mikrofon uczeń włącza 

tylko wtedy, kiedy zabiera głos.  

4. Uczniowie logują się do systemu Librus codziennie, zapoznają się 

z wiadomościami od nauczyciela/wychowawcy/dyrektora.  

5. Uczniowie są zobowiązani do zachowywania się w sposób właściwy w czasie 

lekcji prowadzonych online – tak, by nie zakłócać zajęć prowadzonych przez 

nauczyciela.  

6. Uczeń w czasie lekcji nie spożywa posiłków i jest stosownie ubrany .  

7. Awatarem ucznia (zdjęciem profilowym) jest jego zdjęcie twarzy lub rzeczywiste 

inicjały.  

8. Uczeń, który nie uczestniczył w lekcji on-line z powodów technicznych (trwały bądź 

czasowy problem), ma obowiązek zapoznać się z materiałami do lekcji , wykonać 

zadania i w razie potrzeby, gdy jest takie polecenie, odesłać nauczycielowi 

w wyznaczonym terminie.  

9. Jeśli uczeń nie uczestniczył w jednej lub kilku lekcjach on-line z powodów 

technicznych, rodzic ucznia niezwłocznie informuje o takiej sytuacji danego 

nauczyciela/wychowawcę.  

10. W przypadku braku informacji o przyczynach nieobecności na lekcji zdalnej, 

nieobecność ucznia jest traktowana, jako nieusprawiedliwiona.  

11. Odrabianie zadań domowych, redagowanie notatek i zapoznanie się przez 

ucznia z zadanym przez nauczyciela materiałem jest obowiązkowe dla każdego 

ucznia.  

12. Uczeń zobowiązany jest odsyłać prace w ustalonym terminie oraz w formie 

i jakości czytelnej dla nauczyciela.  

13. W przypadku uzasadnionego podejrzenia niesamodzielnej pracy ucznia, 

nauczyciel ma prawo do ponownej weryfikacji wiedzy.  

14. Jeżeli uczeń nie odeśle w wyznaczonym terminie pracy domowej, nauczyciel ma 

prawo postawić uczniowi za brak pracy domowej ocenę niedostateczną. 

15. W przypadku nieprzewidzianych trudności w odesłaniu pracy domowej uczeń ma 

obowiązek poinformować o tym fakcie nauczyciela za pomocą dziennika lekcyjnego. 

Librus lub SMS-em w terminie nieprzekraczającym, odesłanie zadanej pracy. Po tym 

terminie informacja o trudnościach może nie być uwzględniona.  

16. Uczeń nie ma prawa, bez wiedzy i zgody nauczyciela, rejestrować prowadzonych 

przez niego zajęć. 

§.4. Rodzic. 



1. Rodzice współpracują ze szkołą w ramach zdalnego nauczania.  

2. Rodzice mają obowiązek systematycznego logowania się do dziennika 

elektronicznego.  

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

dbają o bezpieczeństwo cyfrowe.  

4. Rodzic nie uczestniczy w zajęciach.  

5. Rodzice monitorują frekwencję uczniów i postępy w nauce podczas zdalnego 

nauczania, które jest dokumentowane w dzienniku Librus.  

6. Rodzice powiadamiają niezwłocznie wychowawcę o braku możliwości realizacji 

nauczania zdalnego w przypadku choroby dziecka i/lub problemów technicznych.  

7. W przypadku braku informacji od rodzica, nieobecność ucznia na danej lekcji jest 

traktowana, jako nieusprawiedliwiona.  

8. Nieobecność ucznia na nauczaniu zdalnym usprawiedliwiają rodzice zgodnie 

z zapisami w Statucie Szkoły.  

9. Rodzice motywują i wspierają uczniów do systematycznego uczenia się podczas 

nauczania zdalnego. 

 

Goworowo, dn. 17.12.2021r. 
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