
 

Regulamin zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce 

dla klas 4-8 obowiązujący od dnia 9.11.2020 r.  
   1. Tygodniowy wymiar zajęć w formie lekcji online będzie wynosił: 

w klasach 7 i 8:   język polski – 4 lekcje/tyg. 

 matematyka– 3 lekcje/tyg. 

język angielski – 3 lekcje/tyg. 

język niemiecki – 2 lekcje/tyg. 

w klasach IV – VI  zostaje zachowany dotychczasowy wymiar tych przedmiotów.    

   2. Lekcji online z: plastyki, techniki, religii, wf, muzyki odbywają się w wymiarze 50% 

godzin w odniesieniu do nauczania stacjonarnego.  Pozostałe 50% w sposób opisowy - tzn. 

przekazywanie uczniom materiałów do samodzielnej nauki i wpisywanie prac domowy (w 

rozsądnych ilościach). 

Realizowane są wszystkie planowe lekcje informatyki w formie lekcji online. 

   3. Lekcje z historii, geografii, biologii, WOS, przyrody, fizyki i chemii - prowadzone są w 

sposób hybrydowy (zamienny) - jedna lekcja zdalna, kolejna opisowa itp. 

   4. Godzina wychowawcza powinna być zawsze w formie lekcji online,  podczas której 

wychowawca rozmawia z uczniami o tym jak radzą sobie w obecnej sytuacji, udziela 

wsparcia a także realizuje program wychowawczo-profilaktyczny klasy. 

   5. W klasach VII-VIII  maksymalna dzienna ilości lekcji online to 4 -5 lekcji, a w klasach 

IV - VI   

 to  3 - 4 lekcje. 

   6. Lekcja zgodnie z planem lekcji trwa  45 minut, w tym ma być czas na logowanie, sprawy 

techniczne. Rzeczywisty czas kontaktu nauczyciela z uczniem to minimum 30 minut. 

Niedopuszczalne jest przeciąganie lekcji na przerwy. 

   7. Konsultacje z nauczycielami przedmiotów  - uczniowie indywidualnie lub grupowo 

zgłaszają potrzebę konsultacji do nauczyciela przedmiotu (przez Wiadomości w Librusie lub 

podczas lekcji online). Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online i przekazuje 

informację zainteresowanym uczniom poprzez dziennik elektroniczny. 

8. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie odbywają się poprzez przekazywanie uczniom 

materiałów do pracy własnej. 

9. Doradztwo zawodowe  - doradcy zawodowi umieszczają materiały dla uczniów i prowadzą 

indywidualne konsultacje  w sprawie poradnictwa poprzez Wiadomości w Librusie. 

10. Planowe lekcje online na kolejny tydzień podaje się do piątku do godz. 15.00. 

11. Nauczyciele przebywający na zwolnieniach lekarskich nie prowadzą lekcji. Odwołują 

lekcje i informacje przekazują przez dziennik elektroniczny uczniom i wychowawcom klas. 

12. W przypadku długotrwałego zwolnienia, w miarę możliwości, planowane są zastępstwa, 

które mogą pociągać za sobą zmiany w ustalonym tygodniowym planie klasy. 

13. Nauczyciele po powrocie ze zwolnienia mogą zorganizować dodatkowe lekcje online w 

celu nadrobienia materiału ( w godzinach, gdy nie ma lekcji online). 

14. Wszystkie lekcje online  muszą być wpisane w Terminarzu w Librusie . 

15. Rodzice nie uczestniczą w lekcjach online.  

16. W nauczaniu nauczyciele i uczniowie  korzystają z podręczników ( papierowych), które 

uczniowie mają w domach i są dla wszystkich dostępne. Treści i ćwiczenia z epodręcznika 

mogą być wykorzystywane jako materiał dodatkowy. 

 

Ponadto obowiązują pozostałe warunki określone w dokumencie „Informacja w sprawie 

zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasach 4-8” z dnia 23.10.2020 r. W szczególności:  

 



Lekcje zdalne prowadzimy przy wykorzystaniu aplikacji Teams z pakietu Office 365. 

Link do lekcji zdalnej wklejony jest do Terminarza  w dzienniku lekcyjnym. Aby 

dołączyć do lekcji zdalnej wystarczy kliknąć na ten link i zalogować się loginem i hasłem 

do Office 365. Zalecaną przeglądarką jest  Google Chrome. Dla uczniów 

rekomendujemy w otwartym oknie MicrosoftTeams wybranie opcji „Zamiast tego użyj 

aplikacji sieciowej” – korzystamy wtedy z aplikacji sieciowej bez potrzeby jej 

zainstalowania na komputerze i wówczas jest  również możliwość korzystania z 

pozostałych aplikacji Office 365. Nauczyciel inicjuje spotkanie, a uczniowie do niego 

dołączają. Niedopuszczalne jest rozpoczynanie lekcji przez uczniów. Lekcje online  nie 

mogą być nagrywane ani w formie video ani w formie dźwiękowej. Obowiązuje ochrona 

wizerunku nauczyciela i uczniów. 

Rodzice zobowiązani są do zapewnienia swoim dzieciom warunków pozwalających na 

nieskrępowane uczestnictwo dziecka w lekcji. Przy połączeniu rekomendujemy wyłączenie 

dźwięku i obrazu, tak aby dźwięki i obrazy domowe nie dezorganizowały zajęć. Prowadzący 

nauczyciel może decydować podczas lekcji o wykorzystaniu dźwięku i obrazu. 

Dodatkowo, mając na uwadze uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w zdalnej lekcji, 

nauczyciele w Zadaniach domowych w Librusie umieszczą  materiały do pracy własnej dla 

ucznia.  

Potwierdzenie uczestnictwa ucznia w zajęciach odbywa się na podstawie uczestnictwa w 

lekcji on-line lub odebrania materiałów edukacyjnych do dnia poprzedzającego kolejne 

zajęcia do godziny 15.00. Usprawiedliwień należy dokonać u wychowawcy w terminie do 

tygodnia od dnia nieobecności. Nieobecności nieusprawiedliwione w przypadku ciągu 

nieobecności traktowane będą jako niespełnianie obowiązku szkolnego. 

.  

Wszystkie prace domowe będą zadawane i odbierane są za pomocą modułu Zadania 

domowe w Librusie. W zdalnym nauczaniu realizowana jest podstawa programowa. 

Nauczyciel może dostosować plany realizacji do aktualnego sposobu nauczania. 

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się online w wymiarze takim 

jak w nauczaniu stacjonarnym.  

W ocenianiu uczniów w czasie pracy zdalnej poza zawartością merytoryczną 

uwzględniane będą: pilność, terminowość, jakość prac domowych, zaangażowanie i 

samodzielność oraz zdalną pomoc innym uczniom w nauce. Ponadto będzie prowadzone 

monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności w sposób 

wykluczający niesamodzielną pracę. Zostanie do tego wykorzystana m. in. aplikacja Forms z 

pakietu Office 365 lub inne preferowane przez nauczycieli, a gwarantujące samodzielną 

pracę. Wszystkie oceny wraz z opisem będą zamieszczone w dzienniku lekcyjnym. 

Konsultacji z nauczycielem uczeń może dokonać podczas zdalnych lekcji, poprzez dziennik 

elektroniczny lub w inny uzgodniony z nauczycielem przez dziennik elektroniczny sposób. 

Zaleca się aktywność uczniów w dzienniku elektronicznym do godziny 19.00 w dni 

nauki. 

Aktywność uczniów będzie badana poprzez uczestnictwo w lekcjach on-line i odbiorze 

materiałów w dzienniku elektronicznym. 

 

Dyrekcja szkoły 

 

 


