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Regulamin nauczania zdalnego i hybrydowego  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bytyniu 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166) - § 18, 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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), 

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. z 2020 r. poz. 493). 

 

1. Formy kształcenia na odległość oraz kontakt z uczniami, rodzicami i nauczycielami 

odbywa się przez: 

1) Google Suite,  

2) Librus 

3) KidsUp 

 

2. Organizacja pracy podczas nauczania zdalnego i hybrydowego: 

1) Nauka odbywa się zgodnie z wytycznymi Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 

Szamotułach – wyznaczone klasy i nauczyciele mają naukę stacjonarną, a 

wskazane klasy i nauczyciele  zdalną. 

2) Lekcje  odbywają się zgodnie z planem zajęć na bieżąco modyfikowanym w 

Librusie przez Dyrektora. 

3) Lekcje zdalne odbywają się na platformie Google Suite (wideolekcje).  

4) Nauczyciel ma obowiązek zamieszczania w Classroom materiałów z zajęć (np. 

notatki, prezentacje, wskazania do pracy) dla uczniów, którzy nie mogą 

uczestniczyć w lekcjach on-line.  



5) Uczniowie są oceniani zgodnie z WZO. 

6) Obecność rejestrowana jest w dzienniku elektronicznym na podstawie obecności 

uczniów na wideolekcjach. Uczeń podczas lekcji musi mieć włączoną kamerkę i 

mikrofon. W przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo usunąć ucznia z zajęć i 

wpisać mu nieobecność. 

7) Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w wideolekcji - pracuje w domu w oparciu o 

materiały zamieszczone przez nauczyciela w Classroom.  

 

3. Wszyscy nauczyciele prowadzą bieżącą dokumentację zgodnie z zasadami przyjętymi 

w szkole (dziennik elektroniczny lub dzienniki zajęć).  

4. Jeżeli nauczyciel lub uczeń nie posiada w domu komputera/tabletu, który umożliwi 

poprawną jakość połączenia wideo podczas lekcji – może wypożyczyć sprzęt ze szkoły 

(na zasadach  zawartych w umowie).   

5. Jeżeli domowy Internet nie umożliwia odpowiedniej jakości połączenia wideo, 

nauczyciel prowadzi zdalne lekcje w szkole (jeżeli nie jest na kwarantannie). 

6. Wychowanie przedszkolne: 

Nauczyciel udostępnia rodzicom za pośrednictwem KidsUp propozycje:  

1) wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub 

eksperymentów;  

2) linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach 

telewizyjnych, a także programów, zabaw on-line;  

3) opracowane na potrzeby grupy wiekowej dziecka, adekwatne do 

realizowanego programu.  

Materiały powinny być udostępniane w rozsądnej ilości, systematycznie  i w 

odpowiednich odstępach czasowych. 

7. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęcia wczesnego 

wspomagania rozwoju ucznia, rewalidacyjno – wychowawcze, w ramach kształcenia 

specjalnego prowadzone są w sposób ustalony między rodzicem  

a nauczycielem/specjalistą.  Nauczyciel dokumentuje przebieg zajęć w 

przeznaczonym do tego dzienniku. 

Specjalista w ramach tych zajęć powinien prowadzić porady i konsultacje, grupy 

wsparcia związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami, 

powinni przygotować i przekazać rodzicom ćwiczenia doskonalące i utrwalające 

nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te ćwiczenia wykonywać, by 

osiągnąć założony cel. Ważny jest dobór ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb dziecka i możliwych do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej 

dziedzinie. Warto jest przesyłać filmiki instruktażowe rodzicom. 



8. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia. 

Nauczyciel prowadzi zajęcia zgodnie z zasadami z ust.  1-5. 

9. Zasady bezpiecznego prowadzenia lekcji online (dla uczniów i nauczycieli): 

1) Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub 

komórce. 

2) Podobnie jak w szkole, nie odzywamy się do siebie wulgarnie, nie 

wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy. 

3) Logujemy się zawsze imieniem i nazwiskiem, ze swojego szkolnego konta. 

4) Link i hasło do lekcji jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa 

wszystkich uczestników nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do 

naszych zajęć. 

5) Lekcji nie można fotografować, nagrywać, robić print screenów i upubliczniać.  

6) Głos na zajęciach zabieramy, gdy zezwoli na to nauczyciel. Nie krzyczymy, nie 

używamy czatu. 

7) Jeżeli ktoś zauważy coś niepokojącego - powinien natychmiast zgłosić to 

nauczycielowi.  

8) Zajęcia online wymagają od wszystkich skupienia. Jeśli będą zakłócane – 

nauczyciel może wyciszyć mikrofon wybranym osobom. 

9) Domownicy nie powinni być obecni podczas lekcji online, gdyż może to 

naruszać dobro uczniów uczestniczących w lekcji. Powinni zachowywać się 

podczas wideolekcji w sposób niezakłócający procesu edukacyjnego.  

10. Pozostałe kwestie rozpatrywane są na bieżąco z dyrekcją Zespołu. 

 


