
REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA 

w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939r. w Rzechcie. 

1) Podstawowym narzędziem komunikacji między nauczycielem a uczniem jest dziennik 
elektroniczny. Ponadto dopuszcza się stosowanie innych kanałów komunikacji np. Poczta 
Elektroniczna, Messenger, Skype, telefon itp. 

2) Nauczyciele wysyłają do uczniów klas IV-VIII wiadomości lub materiały dotyczące danej 
lekcji najpóźniej do godziny, o której rozpoczyna się lekcja zgodnie z planem lekcji 
w danym dniu. 

3) Nauczyciele wysyłają do rodziców uczniów klas I-III i oddziałów przedszkola 
wiadomości lub materiały dotyczące danych zajęć do godziny 10:00 w dniu, w którym 
odbywają się zajęcia. 

4) Uczniowie klas IV-VIII mają obowiązek w dni nauki szkolnej odczytywać wiadomości 
z dziennika elektronicznego zgodnie z planem lekcji. 

5) Rodzice klas I-III i oddziałów przedszkola mają obowiązek systematycznie i zgodnie 
z ustaleniami z nauczycielem odczytywać wiadomości z dziennika elektronicznego. 

6) Dopuszcza się prowadzenie zajęć online (wideokonferencja) za pomocą np. Skype, Zoom, 
Messenger itp. Lekcje online odbywają się zgodnie z planem lekcji (lub o ustalonej 
godzinie) i trwają nie dłużej niż 30 minut. 

7) Termin wykonania zadań przez uczniów i sposób przekazania rozwiązania ustala 
każdorazowo nauczyciel. 

8) W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów uczniowie i rodzice kontaktują się 
bezpośrednio z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny lub w sposób ustalony 
wcześniej z nauczycielem. 

9) Nauczyciel zaznacza obecność (e-obecność) uczniów w dzienniku elektronicznym na 
podstawie wybranej opcji: 
 odczytu wiadomości od nauczyciela (godzina i data) przez ucznia 
 obecności na lekcji online lub przysłaniu pracy domowej (zadań domowych) 
 przysłania notatki z lekcji lub pracy domowej 

10) W przypadku, gdy uczeń nie odczytuje w wyznaczonym terminie wiadomości od 
nauczyciela, nie uczestniczy w lekcjach online, nie przysyła notatek, prac domowych, kart 
pracy itp. bez usprawiedliwienia, wówczas nauczyciel wstawia uczniowi nieobecność 
w dzienniku elektronicznym. 

11) Podczas nauki zdalnej obowiązuje PZO przedstawione przez nauczyciela, a ocenianiu 
będą podlegały dodatkowo: 
 aktywność na zajęciach online 
 systematyczność i terminowość przysyłania zadań, prac domowych, kart pracy, 

notatek, sprawdzianów, itp. 
 samodzielność ucznia. 

 


