
ZASADY NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MEDYCE 

Obowiązują od 01.02.2021r. 

I. USTALENIA OGÓLNE 

 

1. W sytuacjach wyjątkowych szkoła może prowadzić nauczanie na odległość. 

2. Głównym narzędziem komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami jest dziennik 

elektroniczny VULCAN oraz dysk GOOGLE DRIVE. 

3. Obowiązuje pięciodniowy tydzień nauki i pracy oraz plan lekcji ustalony na czas zdalnego 

nauczania. 

4.Aktualny plan lekcji jest umieszczony w e-dzienniku.  
 
5. Dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować 
tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. 
 
4. W planie lekcji  zajęcia prowadzone on-line zaznaczane są  co najmniej z jednodniowym 

wyprzedzeniem. Preferowaną platformą prowadzenia takich zajęć jest ZOOM. 

6. Układ zajęć on-line uwzględnia możliwości psychofizyczne ucznia oraz zasady bezpieczeństwa                   

i higieny pracy. W ciągu jednego dnia nauki uczniowie danej klas IV-VI mogą mieć maksymalnie 4 

lekcje, a w kl. VII-VIII – 5 lekcji na platformie ZOOM z zachowaniem co najmniej 20 min. przerwy 

między lekcjami.  Lekcja na platformie ZOOM trwa 30 min. 

7. Działania wszystkich uczestników procesu nauczania na odległość powinny uwzględniać zasady 

związane z cyberbezpieczeństwem. 

8. Dane dostępowe do zajęć on-line nauczyciel udostępnia uczniom za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego. Nie dopuszcza się udostępniania danych dostępowych do zajęć on-line osobom 

trzecim. 

9. Nie dopuszcza się możliwości udziału w zajęciach on-line osób trzecich niebędących uczniami                    

SP Medyka. 

10. Dokumentowanie realizacji nauczania zdalnego przez nauczycieli odbywa się w dzienniku 
elektronicznym: wpisywanie tematu, frekwencja uczniów, ocenianie według tygodniowego planu 
zajęć. 
 

11.Rezultaty działań uczniów w kształceniu na odległość są przedmiotem oceny.  

 
12. Kształcenie zdalne realizowane jest w formie synchronicznej (uczniowie i nauczyciel pracują w 
tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) oraz asynchronicznej (uczniowie 
przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy, itd.).  
 

 

 



 

II. OBOWIĄZKI UCZNIA 

1. Uczniowie klas IV-VIII są zobowiązani do codziennego odczytywania wpisów w dzienniku 

elektronicznym w czasie wynikającym z planu lekcji; najpóźniej do godziny 15.00.                      

Wiadomości za uczniów klasy I-III  odczytują rodzice. 

2. Uczniowie są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach on-line oraz wykonywania i 

odsyłania w wyznaczonym terminie zadań zlecanych przez nauczycieli. 

3. Uczniowie biorący udział w lekcji on-line mają obowiązek logowania się do zajęć swoim imieniem, 

lub imieniem i pierwszą  literą nazwiska, w przypadku powtarzających się imion w danej klasie.                     

W czasie trwania lekcji uczniowie zobowiązani są do  włączania kamer i mikrofonów. Zasada ta 

dotyczy szczególnie sprawdzianów i kartkówek. Uczeń, który nie ma kamery/mikrofonu lub w czasie 

sprawdzianu/ kartkówki ma problemy z ich  uruchomieniem, odpowiada ustnie z materiału objętego 

sprawdzianem/kartkówką.  

3. Nieobecność na zajęciach on-line lub niewykonanie zadania może usprawiedliwić jedynie rodzic. 

4. Uczniowie nie mogą nagrywać zajęć on-line, a także w inny sposób utrwalać ani rozpowszechniać 

wizerunków osób, które biorą w nich udział. 

 

III. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA 

1. Nauczyciel, organizując pracę zdalną z uczniami, bierze pod uwagę możliwości psychofizyczne 

uczniów oraz okres adaptacji do nowych warunków uzależniony od zasobów dziecka i jego rodziny. 

2. Nauczyciel, planując lekcję on-line, umieszcza stosowny zapis w  dzienniku elektronicznym VULCAN 

w zakładce „zadania domowe”. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany do przekazywania zadań uczniom w czasie nie późniejszym niż termin 

danej lekcji wynikający z planu zajęć ustalonym dla zdalnego nauczania. W sytuacjach wyjątkowych 

termin przekazania zadań jest ustalany indywidualnie. 

4. Nauczyciel odnotowuje  w swojej dokumentacji zdalnego nauczania frekwencję uczniów na 

zajęciach. Zgromadzone informacje będą uwzględniane przy ustalaniu oceny zachowania uczniów.  

5. Nauczyciel powinien uwzględnić, jakie możliwości komunikowania się z nim mają uczniowie                           
i rodzice. 
 

 6.W razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej rodzice/prawni 
opiekunowie powinni ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy. 
 
7.Szkoła we współpracy z organem prowadzącym w miarę możliwości może użyczyć potrzebnych 
środków do nauki zdalnej. 
 
8.W przypadku braku takich możliwości szkoła we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami 
ustala sposób realizacji kształcenia na odległość.  
 
9.W przypadku problemów technicznych szkoła postara się zdalnie wesprzeć w ich rozwiązaniu.  
 



10. Nauczyciel nauczający na odległość jest zobowiązany do ochrony danych osobowych uczniów. 

11. Nauczyciel może przetwarzać dane uczniów tylko w celach związanych z wykonywaniem 

obowiązków. 

12. Nauczyciel może wykorzystywać do nauczania na odległość tylko sprzęt odpowiednio 

zabezpieczony przed korzystaniem z niego przez osoby trzecie (sprzęt, do którego nie mają dostępu 

inne osoby lub sprzęt zabezpieczony hasłem lub sprzęt z odrębnym kontem użytkownika). 

12. O niewywiązywaniu się ucznia z obowiązków nauczyciel niezwłocznie informuje wychowawcę 

klasy, a ten rodziców. Raz w tygodniu (piątek) wychowawcy przekazują do dyrektora, w formie 

pisemnej, informację o aktywności uczniów w zdalnym nauczaniu. 

13. Od poniedziałku do piątku w godzinach zawartych w planie lekcji umieszczonym w e-dzienniku 

nauczyciele, którzy nie prowadzą lekcji na platformie ZOOM pełnią dyżur online pozostając w 

gotowości do bieżącego kontaktu z uczniami lub rodzicami. 

14. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem wyłącznie poprzez:  

 dziennik elektroniczny, 

 rozmowę telefoniczną.  

 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW 

1. Rodzice uczniów klas I –VIII są zobowiązani do regularnego odczytywania wpisów w dzienniku 

elektronicznym. 

2. W sytuacji, gdy dziecko nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach on-line lub wykonania 

zadania z powodu problemów technicznych, rodzice są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie 

wychowawcy klasy. 

4. Rodzice sprawdzają instalację/pomagają zainstalować odpowiednie oprogramowanie do lekcji 

online (np. Zoom) na komputerach/tabletach/smartfonach dzieci. 

5.Rodzice zapewniają bezpieczne warunki do realizacji zdalnego nauczania, w tym dbają                                             
o bezpieczeństwo cyfrowe. 
 
6. Rodzice monitorują frekwencję uczniów i postępy w nauce podczas zdalnego nauczania, które jest 
dokumentowane w dzienniku elektronicznym. 
 
7.Rodzice współpracują ze szkołą w ramach zdalnego nauczania. Motywują uczniów 
do systematycznej, równomiernej pracy nad przyswajaniem materiału i wykonywaniem zadań. 
 

 

 

Medyka, 01.02.2021r. 

 



 

Podstawa prawna:  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 492 i 493).  
 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 
2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374). 
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. nr 148 poz.973). 

 

 


