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Regulamin kształcenia na odległość w 

Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z 

Rotterdamu w Poznaniu 
 
 

 

Podstawa prawna: 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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) 

 

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. 

z2020 r., poz. 492) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 1870) 

§ 1 
 

Postanowienia ogólne 
 

 

I. Regulamin kształcenia na odległość określa: 
 

1. sposób i tryb realizacji zadań Szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość; 
 

2. sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego 

współpracy z uczniami i rodzicami (w tym sposób konsultacji z rodzicami); 
 

3. zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych 

oddziałach; 
 

4. możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania; 
 

5. sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i 

umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców o 

postępach uczniów w nauce i uzyskanych przez nich ocenach; 
 

6. warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
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§ 2 
 

Postanowienia szczegółowe 
 

 

1. Sposób  i  tryb  realizacji  zadań  Szkoły  w  okresie  czasowego  ograniczenia  jej 
 

funkcjonowania: 
 

 

a. w czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły, związanego z zagrożeniem 

epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość; 
 

b. za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor Szkoły; jest on 

zobowiązany do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób 

będzie wyglądała nauka w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w 

Poznaniu; 
 

c. wszystkie lekcje wynikające z ramowych planów nauczania dla uczniów klas IV – 

VIII będą odbywały się na odległość, zgodnie z planem lekcji, z uwzględnieniem 

internetowych narzędzi pakietu G-Suite w domenie mojasiodemka.pl, w dwóch 

formach pracy (lub łączenia? /sposobów komunikacji?)- Google Meet i Classroom 

oraz e-dziennika; 
 

d. nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów 

 

udostępnionych  przez  nauczyciela,  w  szczególności  tych  rekomendowanych  przez 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a  

 

także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej 
 

i Polskiego Radia; 
 
 

f. wysyłanie  materiałów  oraz  prowadzenie  zajęć  on-line  odpowiada tygodniowemu 

wymiarowi zajęć z danego przedmiotu,  
 

g. uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do 

zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia notatki – tak, 

jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych, 

 
h. jeżeli uczeń nie ma dostępu do narzędzi technologicznych, w tym Internetu, materiały 

przygotowane przez nauczycieli będą mu przekazywane w sposób ustalony 

indywidualnie między szkołą a rodzicem; 
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i. dyrektor Szkoły zorganizuje zajęcia w Szkole lub umożliwi uczniowi realizację zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie Szkoły w 

przypadku braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość; 

 
j. jeżeli u ucznia wystąpią nagłe problemy z Internetem lub sprzętem 

teleinformatycznym, rodzic ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie 

wychowawcę; 
 

k. formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy 

posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać 

zalecenia wynikające z ww. dokumentów (m.in. wydłużenie czasu pracy); 
 

k. rodzic/opiekun prawny ma obowiązek monitorować korzystanie przez dziecko z 

wysyłanych materiałów, a w razie problemów z dostępem do tych pomocy niezwłocznie 

powiadomić wychowawcę; 
 

l. odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe 

dla każdego ucznia; jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy Internetu, to 

fakt ten rodzic zobowiązany jest zgłosić do wychowawcy klasy celem ustalenia innej 

formy dostarczenia niezbędnych materiałów. 

 
 

 

2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego 

współpracy z uczniami i rodzicami: 

 
a. dyrektor Szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami; 

 

b. wszystkie problemy zgłaszane przez uczniów czy rodziców powinny być zgłaszane 

do dyrektora Szkoły; 

 
c. wychowawca sprawdza, czy wszyscy uczniowie z jego klasy mają dostęp do 

materiałówi utrzymuje stały kontakt z uczniami oraz rodzicami ze swojej klasy;  

o każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie jest zobowiązany 

niezwłocznie zawiadomić dyrektora Szkoły; 

 

d. uczniowie mają prawo zadawać pytania do zamieszczonych tematów i zadań, a 

nauczyciel powinien na nie odpowiadać i pomóc uczniowi opanować wskazany 

materiał. 
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3. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych 

oddziałach: 

 
 
 

a. w ciągu jednego dnia może być maksymalnie 5 lekcji za pomocą aplikacji Google 

Meet; zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap 

edukacyjny; 

 
b. za przygotowanie planu lekcji (w formie tabelarycznej) odpowiedzialny jest 

dyrektor. 

 

4. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania 

 

Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony o 

e-podręczniki, e-ćwiczenia i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia 

na odległość. 

 

5. Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i 

umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców w 

postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach 

 

Sposoby monitorowania wiedzy zostały zamieszczone w Aneksie do Szkolnego 

SystemuOceniania. 

 

6. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

 

Niniejszy punkt regulują Statut Szkoły i Szkolny System Oceniania. 
 
 

 

§ 3 

 

Postanowienia końcowe 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26.10.2020 r. 
 
 
 

 


