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Procedury mają na celu zapewnienie realizacji podstawy programowej w nauczaniu 

na odległość w tym w tzw. formule hybrydowej. 

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 

poz. 69 ze zm.). 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389). 

5. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 

14.05.2020 r. 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin organizacji pracy w systemie zdalnym i  hybrydowym (mieszanym) określa 

formy i sposób realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, sposób współpracy 

dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami  

i rodzicami oraz sposób monitorowania postępów uczniów, weryfikacji ich wiedzy  

i umiejętności w okresie częściowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 5 ze względu na zwiększone ryzyko zagrożenia uczniów  

i pracowników zakażeniem Covid-19. 

2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zamknięciu placówki, czyli o przejściu na 

nauczanie zdalne lub hybrydowe podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu  

z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. 

3. O formie i miejscu prowadzenia zdalnego nauczania decyduje Dyrektor Szkoły.  

4. Czas ograniczenia funkcjonowania szkoły jest nieoznaczony. W przypadku ustąpienia 

zagrożenia zdrowia uczniów i pracowników zarządzenie Dyrektora traci moc. 



5. Za organizację realizacji zadań szkoły, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada Dyrektor Szkoły. 

6. Zakres częściowego funkcjonowania szkoły będzie zależał od stanu chorobowego lub 

stopnia zagrożenia w rejonie/określonej kolorowej strefy.  

7. Po podjęciu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzji o przesunięciu 

formy nauczania ze stacjonarnej na hybrydowe nauczanie może być organizowane  

w wariantach: 

• klasa/klasy objęte kwarantanną przechodzą na system zdalny – praca wg procedur 

dotyczących nauki zdalnej w naszej placówce, 

• pozostałe klasy pracują stacjonarnie - nauczyciele uczący w klasie objętej 

kwarantanną uczą pozostałe klasy w sposób stacjonarny (chyba, że sanepid zdecyduje  

o wysłaniu nauczycieli na kwarantannę), zaś lekcje z klasą wyłączoną z nauczania 

stacjonarnego prowadzą zdalnie ze stanowiska przygotowanego na terenie szkoły 

(taka sytuacja trwa do momentu, gdy PPIS wyda decyzję o powrocie do nauki 

stacjonarnej),  

• w przypadku, gdy cała szkoła zostaje zamknięta, placówka przechodzi na edukację 

zdalną - praca wg procedur dotyczących nauki zdalnej w naszej placówce. 

§ 2 

Postanowienia szczegółowe 

Zasady prowadzenia nauczania zdalnego 

1. Nauczanie zdalne odbywa się przemiennie z użyciem monitorów ekranowych (zajęcia 

on-line) oraz bez ich użycia poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych 

przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających 

podstawę do oceny prac ucznia wykonywanych w domu. 

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

szczególnym uwzględnieniem: równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych 

dniach tygodnia, zróżnicowania zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizycznych 

uczniów w zakresie podejmowania intensywnego wysiłku, umysłowego w ciągu dnia, 

łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć, konieczności zapewnienia bezpieczeństwa 

wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć. 



3. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik 

Vulcan oraz Microsoft Teams. 

4. Na platformie edukacyjnej Microsoft Teams założone są indywidualne konta uczniów  

i nauczycieli. 

5. Na wyżej wymienionych platformach nauczyciele mogą: 

• prowadzić lekcje online (lekcja nie może trwać dłużej niż 30 minut), 

• zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, 

nagraną lekcją, 

• zamieszczać i wykorzystywać prezentacje multimedialne, 

• zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami 

edukacyjnymi, 

• zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia. 

6. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość zalicza się: 

• prowadzenie zajęć online, 

• rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym, 

• prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się online, 

• prowadzenie korespondencji na platformie, 

• prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie godzin. 

7. Możliwe są też takie formy pracy jak:  

• klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,  

• w formie zadania do wykonania,  

• w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy 

nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy).  

8. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie 

ma dostępu do odpowiedniej platformy: 

• każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi 

wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, smartfon), 

• w przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu do sprzętu elektronicznego, wychowawca 

informuje o tym fakcie nauczycieli uczących w danej klasie, którzy są zobowiązani do 

przygotowania materiałów edukacyjnych i ich przesłania do sekretariatu, 



• pracownik sekretariatu drukuje materiały, które może odebrać rodzic/prawny opiekun 

lub uczeń w szkole, w szczególnych przypadkach dopuszcza się wysłanie materiałów 

pocztą. 

9. Każdy nauczyciel prowadzi konsultacje dla uczniów. Uczeń jest zobowiązany do 

wcześniejszego zgłoszenia chęci udziału w konsultacjach. 

10. Zdalne nauczanie dla klas 1-3 przewiduje przygotowanie przez nauczyciela 

różnorodnych działań edukacyjnych: edukacji polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej.   

11. Formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy 

posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać 

zalecenia wynikające z w/w dokumentów. 

 

Formy współpracy Dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego 

współpracy z uczniami i rodzicami 

1. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje Dyrektor Szkoły. 

2. Rodzice i uczniowie zgłaszają problemy w pierwszej kolejności wychowawcom. 

3. Wszystkie problemy zgłaszane przez uczniów czy rodziców powinny być zgłaszane 

do Dyrektora Szkoły. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych 

przez Dyrektora poprzez e-dziennik, maila służbowego oraz telefon. 

 

Zasady ustalania zakresu treści w poszczególnych oddziałach 

1. Nauczyciel po analizie programu nauczania ma prawo do jego modyfikacji w sposób 

umożliwiający realizację w zdalnym nauczaniu. 

2. Nauczyciel, planując treści nauczania, jest zobowiązany uwzględnić możliwości 

psychofizyczne uczniów w podejmowaniu wysiłku, warunki rodzinne dziecka, dostęp 

do sprzętu elektronicznego, zróżnicowanie zajęć w danym dniu, łączenie naprzemienne 

kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki 

zajęć. 

3. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, pozbawione treści 

nieistotnych. 



4. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-

nauczyciel. Prowadzona korespondencja stanowi część dokumentacji przebiegu 

nauczania. 

 

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy  

i umiejętności uczniów 

1. Uczniowie mają obowiązek brać czynny udział we wszystkich zajęciach zdalnych 

przewidzianych w planie lekcji danej klasy. 

2. Odrabianie lekcji i zapoznanie się z zdalnym materiałem jest obowiązkowe dla każdego 

ucznia. Uczniowie zobowiązani są do terminowego wywiązywania się z powierzonych 

zadań i prac domowych. Brak zadania domowego skutkuje oceną niedostateczną. 

3. Uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej 

oraz uzupełnienia notatki – tak, jak w przypadku obecności na lekcjach stacjonarnych.  

4. Ocenianie bieżące polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni. Oceny 

będą wstawiane przez nauczyciela zgodnie z możliwościami Wewnątrzszkolnego 

Oceniania i Przedmiotowego Oceniania. Środowisko zdalne umożliwia 

przeprowadzenie testów, rozmów i sprawdzianów. Najważniejsze jednak jest 

wykorzystanie możliwości zdalnego nauczania do oceniania kształtującego, 

pozostawanie z uczniami w kontakcie, służenie im pomocą edukacyjną  

i wychowawczą.  

5. Ocenie podlegają: 

• odpowiedzi ustne w czasie zajęć online, 

• wykonane w domu zadania zlecone przez nauczyciela np. w formie projektu, 

prezentacji, plakatu, karty pracy, notatki, 

• testy online udostępnione na platformie oraz w aplikacjach (np. LearningApps, 

Wordwall, Testportal, Quizlet, Quizizz). 

6. Liczba zadanych prac zależy od specyfiki przedmiotu. Nauczyciele mają na uwadze 

wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków 

higieny pracy ucznia. 

7. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, 

nauczyciel umożliwia mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób  

– tj. za pomocą sms lub w wersji papierowej. 



8. Ocenie podlega samodzielna praca ucznia - uczeń samodzielnie wykonuje zadania 

zlecone przez nauczyciela, testy, projekty. 

9. Uczeń przechowuje wykonane prace do czasu powrotu do szkoły. 

10. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły przy ustalaniu oceny 

zachowania ucznia bierze się pod uwagę także jego aktywność w nauczaniu zdalnym. 

11. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce i uzyskanych 

ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego.  

 

Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania. 

1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa się poprzez 

systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym.  

2. Za monitoring frekwencji należy rozumieć logowanie się ucznia na platformie, 

uczestnictwo w lekcjach video oraz wykonywanie zadań.  

3. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności i wpisuje się 

w dzienniku elektronicznym pod tytułem: nauka zdalna (nz). 

 

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców 

1. Wychowawca ma obowiązek monitorowania aktywności ucznia. W przypadku jej 

braku kontaktuje się z rodzicem/prawnym opiekunem w celu wyjaśnienia problemu  

i udzielenia pomocy.  

2. Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z wychowawcą.  

W razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia  

w procesie dydaktycznym (problemy z Internetem lub sprzętem, brak logowania, brak 

aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.) 

rodzić niezwłocznie informuje o nich wychowawcę. 

3. Rodzice uczniów czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu i terminami 

przesyłania wykonanych zadań w czasie wskazanym przez nauczyciela. 

4. Rodzice uczniów klas 0-III pozostają w kontakcie z nauczycielem wychowawcą, 

przekazują dzieciom treści i zadania przekazywane przez nauczyciela, wspomagają  

w utrwalaniu wiedzy, pozyskiwaniu nowych wiadomości z wykorzystaniem 

proponowanych przez nauczyciela pomocy i źródeł.  



5. Rodzice uczniów klas 0-III przekazują wykonane przez dziecko zadania we wskazany 

przez nauczyciela sposób.  

6. Każdy nauczyciel prowadzi z rodzicami konsultacje dotyczące postępów ucznia. O ich 

formie i terminie nauczyciel informuje rodziców i uczniów przez dziennik 

elektroniczny. 

7. Nauczyciele specjaliści rozpoznają aktualną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie  

w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami; W razie 

konieczności opracowują plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni 

pedagogiczno–psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie 

dziecka w szkole i środowisku lokalnym. Specjaliści i wychowawcy klas  

w porozumieniu z rodzicami uczniów są odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy 

pedagogiczno–psychologicznej zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania przez uczniów zajęć lekcyjnych, konsultacji  

i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia on-line. 

2. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej 

i zachowania kultury w komunikacji z nauczycielami i innymi uczniami. 

3. W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, itp.) należy 

kontaktować się z sekretariatem szkoły. 

 

Dane do kontaktu: 

Telefon: +48 81 525 70 12 

Adres e-mail: poczta@zso5.lublin.eu 

 

  

  

 


