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Regulamin organizacji pracy szkoĘ w okresie

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoĘ

§1.

Postanolvienia ogólne

1. Regularnirr określa formy i sposob realizacji procesll d,vdakt.vczno-wYchowawczego

r,v Szkole Poclstawowej rł, Porajor,vie w okresie ograniczenia.iej ftrnkcjonow,ania ze względtr

na zrviększone ryzyko zagrożęniauczniór,v i pracownikow zakażenienr Covid-19,

2. Regulamin obowiązu.|e całą społeczność szkolną i rł,szystkich pracolvtlikórł,

zatrttdnionyclr w Szkole Poclstawowej im. .Tana III Sobieskiego rł, Porajor,vie,

3. za organizację realizacji zadań szkoły, \,v tym zajęć z r,rrykorzystaniem nretod

i techrrik kształcenia na odległość ltlb innego sposobu realizacji t.vcłr zadari, lv okresie

czasowego oglaniczenia ftrnkcjoriowania szkoły odporł,iada Dyrektor szkoł,v,

§2.

Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia

W okresie częściowego czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły zadania

Szkoły realizowan e są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

o ktorych mowa w przepisachrozporządzęniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia}}

marca ż020 r. w sprawie szczegolnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zwtązkl z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -I9 (Dz-U, poz, 493),

Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest

e-dziennik, słuzbowy mail nauczyciela orazplatforma Microsoft 365,

Na platformie edukacyjnej Teams założone są indywidualne konta nauczycieli

i uczniów.
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4. Nauczyciele na ww. platformach mogą:

pror,vadzić lekcje online:

zamleszczac i w5rkorzystyr,vać nagrania z przygotowanylni materiałami edtrkacy_jnymi,

nagraną lekcją:

zamieszczac i wykorzystywać prezentacj e ;

zamięszczac i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z nrateriałani

edr-rkacyj nynri;

5) zamieszczac i wykorzystywać zadania, cwiczenia,karty pracy do wykonania dla ucznia,

5. Do zajęć prowadzony ch ptzeznauczyciela bezpośrednio z uczniami z v,rykorzystaniem

metod i technik kształcenia na odległoś c zalicza się prowadzenie wszYstkich zaPÓ zgodnie

zplanemlekcji online z wykorzystaniem platformy Teams,

6. Uczniom, którzy Zę wZgLędLL na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realtzowac

zajęć zwykorzystaniem metod i technik kształcenia na odiegłośó w miejscl zamteszkania,

dyrektor organizuje zajęcia w szkole lub umożliwia uczniowi rea|izację zajęć

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

7. w przypadku, kiedy uczeinie ma możliwości redlizowania zajęć z wykorzystaniem

metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły

zorganiztqe zajęcia uczniowi w szkole lub umożliwia uczniowi realizację zajęć

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośó na terenie szkoły,

8. W czasie zdalnego nauczania rodzice ucznia nieposiadającego sPrzętu do zdalnej

nauki mają prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego lżyczenie,

g. w przypadku, gdy nauczyciel pracuje zda]rnie, ma pmwo wystąpić do dyrektora

o ttzyczenie sprzętu.

10. Nauczyciele pracujący zdalnie mogą korzystaó z własnego sprzętu, muSZą jednak

zadbać o to, aby sprzęt był odpowiednio zabezpieczony. korzystając z własnego tlrządzenia

nauczyciel musi zadbać o podstawowe wymo glbezpieczeństwa (aktualny SYStem oPeracYjnY,

programy antywirusowe, aktuali zacje, instalowanie na swoich lrządzeniach oprogramowania

i pobierania ich tylko z wiarygodnych źródeł). Nauczyciel, przecho\^Ąljąc dane na sprzęcie, do

którego mogą mieć dostęp inne osoby, musi używać mocnych haseł dostępowych, a przed

odejściem od stanowiska pTacy powinien zablokowac ltządzeni. Zalecane jest takżę

skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasię bezczynności



oraz Założęnie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez

wiele osób.

11. Nauczycieł pracuj ący zdaInie,bezwzg|ędu na to, czy pracuje na sprzęcie własnym

czy szkolnym, powinienzabezpieczyć sprzętprzeddostępem innych osób, np, domowników,

!2. Przechowywane przez nauczyciel a dane na urządzeniach przenośnych (np, pamięć

USB) powinny być zaszyfrowanie i zabezpieczone hasłem,

§3.

Formy współpracy dyrektor a z nauczycielami i koordynowanie przez niego współpracy

zuczniami i rodzicami.

1. Współprucę na\Lczycteiri zuczniami i rodzicami koordynuje DYrektor szkołY,

2. problemy zgłaszane nauczycielo m przez uczniów i rodziców w trYbie PilnYm mają

by c przekazywane Dyrektorowi szkoły.

3. Nauczyciel zobowiązany

wysyłanych przez Dyrektora poprzęz

bezzwĄo czne udzieleni a odpowiedzi na

4. Nauczyciele pracują zdalnie

pracować będzie zda\nię, jest w stałej

wezwany przęz Dyrektora do szkoły.

5. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych

pruez nauczycieli materiałow i utrzymuje stały kontakt z uczniarni i rodzicami ze swojej

klasy. O kazdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwŁocznię

zawiadomić dyrektora szkoły.

6. Wychowawca monitoruje i egzekwuje obecność uczniów na zajęciach. ProblemY,

jeśli jego dztńania nie przynoszą oczektwanych rezultatów, zgłasza do pedagoga, który

podejmuje interwencję. Jeśli ta nie przynosi skutku, pedagog zgłasza sprawę dyrektorowi,

7. Dokumentowanie przebiegu nauczanta i wychowania odbywa

poprzezsystematyczne rejestrowanie odbytych zĄęćw dzienniku elektronicznYm.

jest do regttlarnego odczyt.vwania wiadorności

e-clziennik, służbolvego rnaila i, w razie potrzeby,

informacje.

lub na terenie szkoły. W przypaclku. gd_v nauczl,ciel

gotorł,ości do pracy i w kazdej chr,vili moze zostać
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§4.

Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach,

1. Dobór treści kształcenia nalezy dokonywać do ustalonego ty_qodniowego rozkładu

lekcji w poszczególnych klasach oraz z urł,zględnieniern przedłozon3'ch Ptzez nauczYcieli

zmian w programaclr nauczania.

2. Nauczyciel, planując treści trauczania. .|est oborł,iązarr,v urvzględniĆ mozlirvoŚci

psl,choliz,vczne uczniów w podejmowaniu rł,ysiłkrr, warunki rodzinne dziecka, zróznicorvanie

zajęć w darrym clniu. łączenie naprzemienne kształcenia z lżyciem monitorów i bez iclr

uzycia, ograniczenia wynikające ze specytiki zajęć,

3. Terminy wykonania zadań nie nlogą być zb"vt krótkie. wiadomości

i zaclarria od jednego naLlczyciela (z jednego przeclmiotu) powinny być przekazywane

z zachowaniem równolniernego obciązenia ucznia rv korelacii z innl,mi otrzlmlrłanyrni

zadanianri z pozostałyclr przedmiotów.

1. Za|ęcasię, aby instrukc.|e dla ucznior,v b.vł1, proste i.jasne. nieprzeładolvane treŚciami

nieistotnynri.

5. W komunikacji naIeży panliętać o zachor,varrir-r właścir.l,ego dystatlsrt lł' relacjach

uczeń-nauczycie1. prowadzona korespondencja moze stalrowić część dokumentacji Przebiegu

nauczania.

§5.

Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość

1. ocenian ie bieżące odbywa się na zasadach określonych w P Zo.

ż. Prace wykonywan e przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb

ro zwoj o wych i e dukac yj nych or az mo żIiwo ś c i p sy cho fizy czny ch ucznia.

3. Prace zadawanę uczniom do samodzielnego wykonania w domu, które podlegają

ocenie, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego

iakość, lrządzeniadostępne do zdalnej nauki oraz\tczbę osób, które opróczuczniaznich

korzystają.

4. Zńronione jest wymaganie od uczniów przesyłania Lagraivideo i zdjęć zldziałęm

ucznia z wykonywanymi w domu ćwiczeniamil zadaniamt,
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5. Liczba zadanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu, ma mieĆ on jednak

na uwadze wyeliminowanie nadmiernego obciązenia i zachowanie odpowiednich warunków

higieny.

6. Na ocenę osiągnięć lcznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki

związane Z ogranlczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu oraz poziom

kompetencji cyfrowych ucznia. Nauczyciel ma obowiązek wziąó pod uwagę zrożnicowany

poziom umiej ętno ści obsługi narzędzi informatyc zny ch,

7. Jeśli lczeh nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczanta

zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Intemetu,

nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tychzadaiw wersji papierowej,

8. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły ocena zachowanialcznia

odbywa się na zasadachokreślonych w Statucie Szkoły,

9. Rodzicę oraz lczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także

uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą bYĆ

przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzlcem. dostępnych form

porozumiewania się na odległość.

10. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zvltotną o postęPach w nauce

oraz oaenach na bieżąco w czasie zajęć on-line.

§6.

Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania

1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez

systematyczne rej estrowanie odbytych zaj ęć w dzienniku elektronicznym,

2. odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywnoŚci i wPisuje

się w e-dzienniku.

3. Uczniom , ktorzy nie łączą się na zajęcia przez aplikację Teams, wpisywana jest

nieobecnośc. Zadaniem navczyciela prowadzącego dane zajęcia jest ustalenie PrZYcZYnY

braku połączenia.

4. Jeże1i brak połączenia wynika z trudności technicznych, należy zadania z zajęÓ

zamieścić w zakładce ,,Zadania domowe" w dzienniku i usprawiedliwió uczniowi

nieobecność.



§7.

Współprac a z r odzicami i formy wsp arcia rodziców,

1. Rodzic / prawny opiekun dzięckama obowiązek stałego kontaktu z nauczYcielem

w razię pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia

w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowYch,

brak odpowiedzi namaile nauczycieli, itp.).

2. Rodzice uczniów czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu

i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym

przeznauczyciela,

3. Nauczycie| informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce

or az uzy skanych przez nie go o cenach w dzienniku el ektroni czny m.

4. Konsultacje dla rodziców odbywają się zgodnie z ustalonym terminem w Planie

pracy szkoły lub w innym terminie na prośbę rodzica,

5. Nauczyciele specjaliści będą rozpoznawać aktuainą sytuację ucznia i jego

funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontakĘąc się z ucznięm i jego rodzicami,

opracowują c w razie potrzeby plan dzińania pomocowego, w tym z udztaŁęm poradni

pedagogiczno - psychologi cznych i innych instytucji wspomagających fuŃcjonowanie

dzieckaw szkole i środowisku lokalnym.

6. Nauczyciele prowadzący zĄęcia specjalistyczne pracują zgodnle z tygodniowym

planem zajęó.

7. Specjaliści i wychowawcy klas, w porozumieniu z rcdzicami uczniów, są

odpowiedzialni za ldzielanie uczniom pomocy pedagogiczno_psychologicznej zgodnie

z obowiązuj ącym prawem.

§8.
postanowienia końcowe

1. Dokument zostaje umieszczony na stronie internetowej Szkoły.

2. Obowiązuje całkowity zakaznagrywania zajęc prowadzonych w ramach kształcenia

online.

3. Zobowiązl4e się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etYkietY

językowej i zachowanie kultury w komunikacji znauczycielami.



4. Wszelkie uwa_{i, wnioski o organizacji i przebiegr-r zdalnego nauczania kierowaĆ

należy z zachow ani em drogi słuzbowe.i .

5. W spralvach acltninistracl,jnych (r,v_vdawanie zaświadczeti, legitynracji. ttzYczenie

sprzętu kompttterowego, itp.) należy korrtaktować się elektronicznie z sekretariatem szkołY

(aclres clo kontaktu: pó_pigpiŁł[.F"i;t) lub telefonicznie (75 77 38 227).
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