
REGULAMIN NAUCZANIA W TRYBIE ZDALNYM/HYBRYDOWYM  

w Szkole Podstawowej nr 47 we Wrocławiu 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Dyrektor, ze względu na sytuację, w jakiej znajduje się szkoła, w porozumieniu z organem 

prowadzącym oraz na podstawie opinii lokalnej stacji sanitarno - epidemiologicznej, może podjąć 

decyzję o:  

1) pozostaniu w stacjonarnym trybie nauki,  

2) wdrożeniu trybu nauczania zdalnego,  

3) wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego.  

2. Dyrektor o  trybie nauczania zdalnego/hybrydowego informuje wychowawców klas poprzez dziennik 

elektroniczny.  

3. Pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z niniejszym 

regulaminem.  

4. Informacja o zmianie trybu nauczania jest przesyłana przez wychowawców do rodziców, uczniów  

za pomocą dziennika elektronicznego.  

5. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego/hybrydowego trybu pracy 

szkoły pracują zgodnie z harmonogramami ustalonymi i zatwierdzonymi przez dyrektora szkoły.  

6. Dyrektor ma prawo kontrolować wykonywanie pracy zdalnej oraz żądać od nauczycieli informacji  

o jej wynikach.  

7. W czasie pracy zdalnej, w miarę możliwości, realizuje się zajęcia dodatkowe, w tym z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 2 

Ogólne warunki pracy zdalnej 

1. Pracodawca zobowiązuje się do organizowania procesu pracy w sposób umożliwiający nauczanie 

zdalne/hybrydowe.  

2. Pracownicy wykonują pracę zdalną na sprzęcie prywatnym. W przypadku, gdy nauczyciel  

nie dysponuje odpowiednim sprzętem, z którego mógłby skorzystać w domu lub nie posiada warunków 

do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych, niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora 

szkoły. W takiej sytuacji dyrektor szkoły (w miarę możliwości zapewnia sprzęt służbowy dostępny  

na terenie szkoły lub udostępnia sprzęt służbowy do użytkowania w warunkach domowych. 

3. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania 

postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętej u pracodawcy wraz z dokumentami 

powiązanymi. Pracownik zobowiązuje się zorganizować stanowisko do pracy zdalnej w sposób 

zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.  

4. Nauczanie zdalne realizowane jest przede wszystkim jako zajęcia on-line – za pomocą narzędzi 

umożliwiających połączenie się z uczniami, głównie z zastosowaniem aplikacji Microsoft Teams, 

zgodnie z ustalonym harmonogramem, aktualizowanym na bieżąco.  

5. W celu uzupełnienia nauczania on – line w czasie rzeczywistym oraz zróżnicowania form pracy, 

nauczyciele mogą udostępniać uczniom materiały dydaktyczne i zadania, a uczniowie wykonują zadania 

w czasie odroczonym. Udostępnianie materiałów powinno być realizowane za pośrednictwem aplikacji 

MS Teams, One Drive lub dziennika elektronicznego.  

6. Wszelkie przeprowadzane zajęcia w formie zdalnej odnotowane są w dzienniku elektronicznym.  

7. Nauczyciele dostosowują program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym 

nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.  



8. Rodzice powinni przygotować dzieci do pracy z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej  

(m.in. aplikacja Teams) oraz zapewnić uczniom niezbędny sprzęt (komputer/laptop, mikrofon, 

słuchawki, kamera), przy czym ewentualne braki w tym zakresie należy zgłosić wychowawcy klasy.  

9. Wychowawca monitoruje dostęp uczniów do narzędzi pracy zdalnej, przekazuje informacje  

o zaistniałych trudnościach dyrektorowi szkoły, który w miarę możliwości udostępnia sprzęt szkolny 

(również na terenie szkoły), podpisując stosowną umowę z rodzicem w tym zakresie.  

10. Potwierdzeniem obecności nauczyciela w pracy jest codzienne logowanie się w dzienniku 

elektronicznym wraz z wpisaniem tematów realizowanych zajęć, natomiast ucznia – udział w zajęciach 

on – line oraz wpis ich obecności w dzienniku elektronicznym na podstawie listy pobranej przez 

nauczycieli podczas ww. zajęć w aplikacji MS Teams, i/lub potwierdzenie przez ucznia poprzez 

dziennik elektroniczny faktu otrzymania materiałów dydaktycznych/zadań, w przypadku, gdy 

nauczyciel takie materiały prześle. Potwierdzenia należy dokonać niezwłocznie, w dniu przekazania 

materiałów. 

§ 3 

Zasady weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach. 

 

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej w czasie 

rzeczywistym oraz na podstawie wykonanych ćwiczeń, prac, quizów, zadań itp. w czasie odroczonym.  

2. Uczeń i rodzic są informowani o postępach w nauce i otrzymanych ocenach za pomocą dziennika 

elektronicznego.  

3. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac itp. 

umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić  

o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci pliku przesłanego drogą 

mailową.  

4. Każdorazowo wskazywany jest ostateczny termin wykonania zadania w okresie pracy zdalnej.  

5. W trakcie realizacji nauczania zdalnego, w miarę możliwości,  obowiązują zasady dotyczące 

oceniania określone w Przedmiotowych Systemach Oceniania. Nauczyciele wszystkich przedmiotów 

przypominają uczniom zasady współpracy, a także zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki. 

Nauczyciel ma prawo sprawdzić, czy przesłana praca, wypracowanie, dzieło nie jest plagiatem.  

W przypadku stwierdzenia plagiatu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.  

6. Nauczyciel podczas zajęć on-line omawia, tłumaczy, ćwiczy z uczniami nowe treści podstawy 

programowej/realizowanego programu nauczania. Uczeń ma prawo skorzystać ze wskazówek 

nauczyciela odnośnie wykonania zadania w formie i czasie określonym wcześniej przez nauczyciela.  

7. Uczeń jest zobowiązany do obecności podczas zajęć on-line, a nie tylko do zalogowania się. 

8. Uczeń powinien mieć włączoną kamerę i głośnik, gdy wymaga tego nauczyciel (np. podczas 

odpowiedzi ustnej).  

9. Podczas lekcji on-line obowiązują zasady zgodne ze szkolnym regulaminem zachowania (dyscyplina 

podczas lekcji, oczekiwanie na swoją kolej, niespożywanie posiłków, odpowiedni ubiór, niezakłócanie 

przebiegu lekcji, nieużywanie słownictwa powszechnie uznanego za wulgarne i obelżywe, itp.).  

10. Aby dostosować liczbę godzin dydaktycznych do możliwości psychofizycznych uczniów, plan 

lekcji może ulec modyfikacji, jednak ilość poszczególnych jednostek lekcyjnych jest zgodna  

z ramowymi planami nauczania.  

11. Wychowawcy klas zapoznają uczniów oraz ich rodziców z aktualnym harmonogramem zajęć  

za pośrednictwem dziennika elektronicznego i/lub za pośrednictwem aplikacji Teams (zaplanowane 

spotkania w kalendarzu). 

 

 



§ 4 

Sposoby komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego  

 

1. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o pojawiających się trudnościach w opanowaniu  

przez uczniów wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość. 

2. Komunikacja z rodzicami odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

3. Nauczyciele powinni określić czas, w którym są dostępni do kontaktów z rodzicami oraz przekazać 

rodzicom poprzez dziennik elektroniczny formy i terminy konsultacji.  

 

§ 5 

Edukacja zdalna 

1. W przypadku konieczności wprowadzenia nauki on-line w klasach I-III odbywać się będzie  

ona codziennie, zgodnie z ustalonym harmonogramem w wymiarze min. 90 minut prowadzonych zajęć 

w formie: trzy razy po 30 minut z przerwami 15 minutowymi z wykorzystaniem aplikacji Teams, w tym 

lekcje języka angielskiego, religii, etyki. 

2. Pozostały czas nauczania, w ramach edukacji wczesnoszkolnej,  wynikający z planu zajęć będzie 

przeznaczony na wykonanie przez uczniów zleconych przez nauczyciela zadań. Nauczyciel, w miarę 

potrzeb, ten czas przeznacza na indywidualny kontakt z uczniem,  na informację zwrotną opisującą 

postępy ucznia. 

3. Nauka on-line w klasach IV-VIII odbywać się będzie według obowiązującego planu lekcji. Zajęcia 

będą trwały 45 min. Ostatnie 15 minut lekcji nauczyciel może przeznaczyć na indywidualne 

rozwiązywanie zadań, wykonywanie ćwiczeń, poleceń przez uczniów oraz indywidualne kontakty  

z uczniami. 

4. Dopuszcza się możliwość niewielkich modyfikacji planu zajęć w przypadku, gdy przemywania  

to na korzyść uczniów, np. przeniesienie zajęć z ostatnich godzin lekcyjnych na godziny poranne o ile 

istnieje taka możliwość organizacyjna. O zmianie muszą zostać poinformowani uczniowie, rodzice  

oraz dyrektor szkoły. 

5. W przypadku problemów technicznych, występujących po stronie nauczyciela, dopuszcza się 

realizację jednostki lekcyjnej poprzez przesłanie materiałów drogą elektroniczną. 

 

 

§ 6  

Kształcenie w wariancie hybrydowym 

1.Jeśli szkoła wprowadza kształcenie w wariancie hybrydowym, wówczas wychowawcy klas na bieżąco 

informują uczniów i rodziców o planie i formie zajęć. 

2. Klasa/klasy, które pracują stacjonarnie uczestniczą w zajęciach zgodnie z planem lekcji, który może 

ulec modyfikacji na czas nauczania zdalnego. Nauczyciele przeprowadzą zajęcia w szkole dla klas 

uczących się stacjonarnie, a dla klas uczących się zdalnie on-line ze stanowiska na terenie szkoły. 

 

§ 7 

                                               Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej 

1.W zależności od wariantu funkcjonowania szkoły podczas zagrożenia epidemicznego, dyrektor szkoły 

organizuje opiekę uczniom pozostającym w szkole. W tym czasie na terenie placówki przebywają 

wyłącznie uczniowie, którzy mogą uczestniczyć w zajęciach na podstawie aktualnie obowiązującego 

prawa. 

2. W czasie obowiązywania zdalnego trybu nauczania, gdy uczniowie wszystkich klas nie uczęszczają 



do szkoły, wychowawcy świetlicy przesyłają rodzicom i uczniom przez dziennik elektroniczny  

lub aplikację Teams propozycje spędzania i zagospodarowania czasu wolnego przez dzieci, 

co dokumentują w dziennikach zajęć świetlicy.                                                                                           

3. W sytuacji nauczania w trybie hybrydowym, gdy część uczniów korzysta z zajęć świetlicowych, 

wychowawcy świetlicy zapewniają opiekę uczniom przebywającym w szkole.  

4. W sytuacji nauczania zdalnego realizowanego jedynie przez część uczniów szkoły, dopuszcza się 

możliwość zmian godzin pracy świetlicy.  

 

§ 8 

Wsparcie pedagoga/psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego 

 

1. Pedagog/psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z ustalonym 

harmonogramem.  

2. Harmonogram pracy pedagoga/psychologa jest dostępny na stronie internetowej szkoły.  

3. Pedagog/psycholog szkolny organizuje konsultacje on-line i świadczy pomoc psychologiczno-

pedagogiczną również w trakcie nauczania zdalnego/hybrydowego.  

§ 9  

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej 

1.W czasie pracy zdalnej nauczyciel bibliotekarz raz w tygodniu wysyła uczniom propozycje 

czytelnicze przez dziennik elektroniczny lub aplikację Teams.  

2. Nauczyciel bibliotekarz jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

3. Harmonogram pracy nauczyciela bibliotekarza jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 10  

 

Postanowienia końcowe 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą wewnętrzne procedury 

obowiązujące w szkole oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

 

 

Wrocław, 08.12.2021 r.                                                                                

D Y R E K T O R                                                                                                                                                

ZSP nr 19 

       Iwona Stankowicz 

          

 

 


