
Regulamin organizacji nauczania zdalnego 

w Szkole Podstawowej nr 97 im. Leona Kruczkowskiego 

w Warszawie 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KSZTAŁCENIU ZDALNYM 

§ 1. Zdalna edukacja–definicje. 

1.Zdalna edukacja polega na zapoznawaniu się z różnego rodzaju cyfrowymi materiałami 

udostępnionymi w sieci Internet pod kierunkiem i aktywnym przewodnictwem nauczyciela.  

2.Formy kształcenia dzielimy na synchroniczne, interaktywne (uczniowie i nauczyciel pracują 

w tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) oraz asynchroniczne 

(uczniowie przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy, itd.).  

3.Rezultaty działań w zarówno w kształceniu synchronicznym jak i asynchronicznym mogą 

być przedmiotem oceny.  

§ 2. Organizacja pracy zdalnej. 

1.Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć.  

2.Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne 

wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość. 

3. Nauka zdalne będzie się odbywała według obowiązującego  tygodniowego planu zajęć dla 

klas 4 – 8. Formy, metody  i sposoby prowadzenia zajęć ustala nauczyciel prowadzący zajęcia  

Obowiązującymi platformami  nauki zdalnej jest dziennik elektroniczny Librus i  platforma 

Office 365. 

4.Zadania określone przez nauczycieli mogą posiadać termin ukończenia (przesłania). Wybór 

odpowiedniego czasu realizacji tych zadań zostawiamy uczniom i rodzicom.  

5. Rodzice mają obowiązek motywować dziecka do systematycznej, równomiernej pracy nad 

przyswajaniem materiału i wykonywaniem ćwiczeń. 

 6.Kształcenie zdalne nakierowane jest także na kształtowanie odpowiedzialności, rzetelności 

systematyczności. 



 7.Zajęcia zdalne przewidują także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów. Zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca br., działania podejmowane 

przez uczniów mogą być oceniane. 

§ 3. Przebieg prowadzonej nauki zdalnej. 

1.Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy 

programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów. 

2.Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają dostosowania wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 

3.Nauczyciele będą prowadzić nauczanie zdalne w godzinach w jakich zaplanowana jest 

lekcja w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

4. Lekcje online będą trwały 30 minut.  

5.Działania te będą widoczne w kalendarzu w dzienniku elektronicznym Librus. 

§ 4. Sposób prowadzenia nauki zdalnej. 

1.Dostępność nauczycieli on-line do kontaktu w czasie rzeczywistym: od poniedziałku do 

piątku w godzinach zawartych w planie lekcji.   

2. Uczeń jest zobowiązany do uczestnictwa w nauce zdalnej. Frekwencja będzie sprawdzana 

na podstawie obecności na zajęciach online lub na podstawie odesłanych prac pod koniec 

lekcji.  

3. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić 

nauczyciela (poprzez Librusa) o braku możliwości wykonania zadania w  czasie 

rzeczywistym.  

4. Każdą nieobecność ucznia rodzice usprawiedliwiają u wychowawcy. 

5. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać –powinien 

zgłosić to nauczycielowi aby uzyskać jego pomoc. W czasie trwania lekcji.  

6. Podczas zajęć on-line będzie obowiązywał REGULAMIN ZAJĘĆ ON-LINE W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 97 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W WARSZAWIE 


