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Regulamin i organizacja  nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej Nr 1                                   

im. K. Makuszyńskiego w Markach 

 

I. Zadania szkoły 

 

1. O zawieszeniu zajęć stacjonarnych w szkole i przejściu na nauczanie zdalne informuje 

nauczycieli, rodziców i uczniów Dyrektor szkoły za pośrednictwem strony internetowej szkoły 

oraz dziennika elektronicznego Librus. 

2. Wychowawca ma obowiązek zweryfikowania, czy wszyscy rodzice i uczniowie danego 

oddziału posiadają hasła do logowania się na obowiązującej w szkole platformie przeznaczonej 

do nauki zdalnej oraz e-dziennika. W przypadku braku dostępu, wychowawca w porozumieniu 

z administratorem przekazuje rodzicom nowe hasła. 

3. W trakcie nauki zdalnej zajęcia odbywać się będą na platformie Microsoft Office 365, 

 do korzystania z której zobowiązani są wszyscy nauczyciele oraz uczniowie. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji podstawy programowej zgodnie z obowiązującym 

tygodniowym rozkładem zajęć. 

5. Nauczyciele mogą dokonywać modyfikacji rozkładu materiału z danego przedmiotu, tak aby 

umożliwiał on realizację podstawy programowej. 

6. Nauczyciele dostosowują wymagania, narzędzia, metody i formy pracy do możliwości 

psychofizycznych uczniów. 

7. Wychowawcy  podczas zajęć z  uczniami organizują pogadanki na temat bezpieczeństwa  

i kultury w sieci oraz higienicznego korzystania z urządzeń umożliwiających wzajemną 

komunikację. 

8. Platformą do komunikacji między szkołą a rodzicami będzie przede wszystkim dziennik 

Librus oraz kontakt telefoniczny lub mailowy.  

9. Dokumentacja przebiegu nauczania oraz frekwencja uczniów w zajęciach na odległość 

zawarta będzie w dzienniku elektronicznym Librus. 

10. W przypadku, gdy uczeń nie bierze udziału w nauce zdalnej nauczyciel zgłasza  

to wychowawcy, który kontaktuje się z rodzicem ucznia informując o braku aktywności 

dziecka, poprzez wysłanie wiadomości  przez e-dziennik lub w przypadku nieodczytania 
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wiadomości poprzez kontakt telefoniczny, co nauczyciel odnotowuje w dzienniku Librus 

 w zakładce „Kontakty z rodzicami”.  

 

II. Zasady nauki zdalnej 

1. Pracujemy w przestrzeni aplikacji Teams w ramach usługi Microsoft Office 365. 

2. Wymagana jest aktywność nauczycieli i uczniów w aplikacji Teams w ramach godzin 

wynikających z tygodniowego planu zajęć lekcyjnych. 

3. Przyjmuje się mieszane metody pracy z uczniem: 

• spotkanie online z uczniami (wideo-lekcja trwająca min. 30 min.) 

• samodzielna praca ucznia na podstawie przesłanych przez nauczyciela materiałów 

edukacyjnych ( treści zawierających informacje do realizacji danego tematu, filmiku 

edukacyjnego lub instruktażowego, prezentacji, linku do odpowiedniej strony edukacyjnej, 

karty pracy, wskazówek do pracy z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń i innych). 

4. Aktywność ucznia w aplikacji rozumiana jest jako uczestnictwo w zaplanowanej przez 

nauczyciela lekcji online, zapoznanie się z przesłanymi przez nauczyciela materiałami 

edukacyjnymi, wykonanie poleconych zadań. 

5. Aktywność nauczyciela w aplikacji to planowanie i realizacja zajęć online, opracowanie  

i zamieszczanie materiałów edukacyjnych dla uczniów, a także gotowość do rozmów online 

lub czacie w czasie trwania określonej lekcji. Pozostały czas jest przeznaczony na sprawdzanie 

przesłanych przez uczniów zadań, sprawdzianów i innych wytworów ich działalności, 

dokumentację przebiegu nauczania oraz sprawy administracyjne. 

6. Każdy nauczyciel ustala z uczniami własne metody pracy zdalnej, kalendarz spotkań online, 

narzędzia pracy oraz zasady oceniania. 

7. Uczeń zobowiązany jest do systematycznej pracy zgodnie ze wskazówkami nauczyciela oraz 

dotrzymywania terminowości wykonywania zadań, które będą podlegały ocenie.  

Nie wykonanie poleconego zadania będzie oznaczone w dzienniku Librus symbolem bz 

 i będzie wpływało na klasyfikację półroczną/roczną. 

8. Każdy uczeń i rodzic w trakcie nauki zdalnej ma możliwość kontaktu z pedagogiem  

i psychologiem szkolnym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. 

9. Każdy nauczyciel wyznacza dodatkowe spotkanie  w tygodniu przeznaczone na konsultacje 

indywidualne  dla uczniów poprzez komunikator w aplikacji Teams. 

mailto:sp1@marki.pl
http://sp1marki.edupage.org/


 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 

W MARKACH 

05 - 270 Marki, ul. Okólna 14,  tel. (22) 781 - 10 – 26 fax. (22) 188 42 75 

e-mail: sp1@marki.pl        http://sp1marki.edupage.org 

 
  

3 
 

 

 

III. Ocenianie postępów uczniów 

 

1. Monitorowanie i weryfikacja wiedzy może być dokonywana za pomocą testów, 

sprawdzianów, quizów, zadań, kart pracy, projektów, prezentacji, wypracowań, odpowiedzi 

ustnych itp.) 

2. Wystawiana na półrocze/koniec roku szkolnego ocena przedmiotowa oraz ocena  

z zachowania uwzględnia również zaangażowanie i sumienność pracy ucznia podczas nauki 

zdalnej.  

3. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązania określonych zadań w wersji elektronicznej. 

4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane 

z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

5. W przypadku, gdy nauczyciel zaobserwuje sytuację braku postępów ucznia, konieczne jest 

przeanalizowanie źródeł zaistniałej sytuacji i podjęcie działań w celu wyeliminowania takiej 

sytuacji.  

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

ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze względu na 

swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych 

zadań w alternatywny sposób. 

7. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 

kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom 

umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego 

zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia. 

8. Zasady oceniania i promowania ucznia będą zgodne ze Statutem Szkoły. 

 

IV. Kontrola uczestnictwa ucznia w zajęciach 

 

      Obecność ucznia ustalona będzie na podstawie: 

• uczestnictwa w zaplanowanej przez nauczyciela wideo-lekcji 
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• odczytania wiadomości od nauczyciela zawierającej tematykę lekcji i zadania do 

wykonania 

• wykonania i odesłania w wyznaczonym czasie poleconego zadania, testu, sprawdzianu czy 

karty pracy. 

Usprawiedliwienia ewentualnych  nieobecności ucznia podczas nauki zdalnej podlegają tym 

samym zasadom, jak nieobecności podczas nauki stacjonarnej, co reguluje Statut szkoły. 

 

V. Bezpieczeństwo w sieci - Ochrona danych osobowych  

 

1. Przetwarzanie danych osobowych ucznia i nauczyciela: 

Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez Szkołę 

na zasadach wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r oraz m.in. rozporządzania 

Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego – w powiązaniu z art. 6 

ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

a. Dane będą przez Szkołę przetwarzane wyłącznie do celów realizacji zadań edukacyjnych  

i przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

b. Obowiązkiem uczniów i pracowników Szkoły posiadających dostęp do systemu Office 365 

oraz dziennika elektronicznego jest odpowiednie zabezpieczenie loginu i hasła w taki sposób, 

aby uniemożliwić dostęp osobom/podmiotom do tego nieuprawnionym. 

c. Działania wykonywane na poszczególnych, indywidualnych kontach w systemie Office 365 

oraz dzienniku elektronicznym będą uznawane za działania osób, do których konta są imiennie 

przypisane. 

d. Zabronione jest nagrywanie/fotografowanie przebiegu lekcji w celach innych niż 

edukacyjne. Zabronione jest wykorzystywanie wizerunków i innych danych osób 

uczestniczących w lekcjach zdalnych do celów niezwiązanych z realizacją podstawy 

programowej bez zgody tych osób lub ich rodziców/opiekunów. 

e. W lekcjach prowadzonych w formie zdalnej mogą uczestniczyć wyłącznie nauczyciele oraz 

uczniowie danej klasy, a gdy to niezbędne, także rodzice/opiekunowie uczniów. Należy 

zapewnić poufność informacji w trakcie prowadzonych lekcji i ich zakończeniu. 
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2. Zagrożenia w sieci Internet:  

a. Ochrona uczniów przed zagrożeniami w sieci Internet jest obowiązkiem 

rodziców/opiekunów prawnych. Należy zachować w tym względzie szczególną czujność.  

b. Rekomenduje się zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej.  

c. Należy zwracać uwagę na wszystkie programy, aplikacje czy strony internetowe używane 

podczas nauczania zdalnego.  

d. Zakazuje się korzystania ze stron wskazywanych przez przeglądarkę lub programy 

antywirusowe zainstalowane na komputerze jako podejrzane, nie należy także włączać reklam 

internetowych, jakie mogą pojawić się w czasie korzystania z nauczania zdalnego, na linki do 

serwisów niewskazywanych bezpośrednio przez nauczyciela, nie pobierać załączników 

niewskazanych przez nauczyciela.  
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