
ZASADY PRACY ZDALNEJ (KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ)  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 Z ODDZIAŁĄMI INTEGRACYJNYMI  
im. BOHATERÓW WESTERPLATTE w GORZOWIE WIELKOLOPLSKIM 

(obowiązują od 26.04.2021 r.) 

§ 1 
Prowadzenie zajęć 

 
1. Od 26 kwietnia 2021 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie zdalnej w 

klasach 4 - 8 odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji na platformie 
Teams. 

2. Lekcje on-line są prowadzone wyłącznie przy wykorzystaniu aplikacji TEAMS. 
3. Nauczyciele, korzystając z aplikacji Teams, mogą w nauczaniu zdalnym wykorzystywać 

własne materiały, scenariusze, karty pracy zapisywane na tablecie przedmiotowym, 
wykorzystywać materiały edukacyjne zamieszczane na stronach edukacyjnych lub 
materiały na innych stronach internetowych, jeśli ich autor dopuszcza taką możliwość. 

4. W przypadku nauki zdalnej w klasach 1- 3 wychowawcy oraz pozostali nauczyciele 
realizują plan zajęć dostosowany do możliwości, w tym umiejętności informatycznych, 
uczniów. Obowiązuje harmonogram lekcji on-line opracowany przez dyrektora szkoły. 

5. Język angielski oraz religia w klasach 1 - 3 są prowadzone on-line w pełnym wymiarze 
przewidzianych w planie lekcji zajęć. 

6. Realizacja innych zajęć (wyrównawczych, rewalidacyjnych, rozwijania zainteresowań, 
przygotowania do egzaminu itp.) odbywa się wg. ustalonego planu, a forma zdalna 
uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów objętych tymi zajęciami (możliwe 
prowadzenie on-line lub w innej formie) 

7. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych w przypadku objęcia oddziału nauczaniem zdalnym 
są prowadzone z wykorzystaniem materiałów zamieszczanych na dany dzień na stronie 
szkoły oraz z wykorzystaniem e-dziennika. Wychowawca grupy umożliwia kontakt  
z rodzicami za pośrednictwem aplikacji TEAMS przynajmniej 2 razy  
w tygodniu podczas 45-minutowych spotkań. 

§ 2 
Organizacja zajęć 

 
1. Godziny rozpoczęcia lekcji oraz przerw są takie same, jak w warunkach szkolnych. 
2. Nauczyciel planuje z przynajmniej 3-dniowym wyprzedzeniem lekcje online  

w kalendarzu TEAMS.  
3. Lekcja online (przed komputerem) trwa min. 35 minut, zaś pozostały do końca lekcji czas 

może stanowić praca własna uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie 
do dyspozycji uczniów. 

4. W czasie lekcji online oraz realizacji zleconych scenariuszy do pracy własnej nauczyciele 
odnotowują na bieżąco tematy oraz frekwencję w dzienniku elektronicznym. 

5. Wychowawca klasy organizuje cotygodniowe lekcje z wychowawcą prowadzone online. 
  



§ 3 
Obowiązki uczniów 

 
1. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie. Są do nich przygotowani – mają zeszyty  

i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki, mikrofony i kamery, chyba że nauczyciel 
poprosi o ich wyłączenie. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako 
nieobecność. 

2. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun przez dziennik 
Librus, podając przyczynę nieobecności. 

3. Uczeń podczas zajęć powinien aktywnie w nich uczestniczyć, nie może utrudniać ich 
prowadzenia. 

4. Zajęć prowadzonych przez nauczyciela nie wolno rejestrować na żadnym nośniku 
elektronicznym, chyba, że nauczyciel wyrazi na to zgodę lub sam udostępni nagranie. 

5. Nagrywanie i upublicznianie nagranych lekcji bez zgody prowadzącego podlega 
odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów ogólnych dotyczących naruszenia dóbr 
osobistych. 

§ 4 
Zobowiązania rodzica lub opiekuna ucznia 

 
1. Obowiązkiem rodzica jest zapewnienie dziecku miejsca do nauki. 
2. Miejsce do nauki powinno być wyposażone w komputer z kamerą internetową  

i głośnikami (mogą być słuchawki). 
3. Rodzic dopilnowuje systematycznego udziału dziecka w lekcjach prowadzonych online 

oraz wykonywania wszystkich prac zleconych przez nauczyciela. 
4. Rodzic zgłasza swoje uwagi dotyczące nauki zdalnej za pośrednictwem wychowawcy 

dyrektorowi szkoły. 
§ 5 

Sytuacje szczególne 
 

1. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą, na swój wniosek, jeśli stan zdrowia im na to 
pozwala, podjąć pracę zdalną, zachowując pełne prawo do wynagrodzenia. 

2. Nauczyciele nie objęci kwarantanną pracują z siedziby szkoły. Na wniosek nauczyciela 
dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na pracę z domu. 

3. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z PZO. 
4. W przypadku nieobecności nauczyciela oraz niemożności zrealizowania zastępstwa, 

lekcja zdalna może zostać odwołana. 
5. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą 

wychowawcy oddziałów lub dyrekcja szkoły poprzez stronę szkoły i e-dziennik LIBRUS. 

 

 


