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Regulamin zdalnego nauczania  

w Branżowej Szkole I Stopnia WZDZ w Szczecinie  

 

Podstawa prawna:  

rozporządzenie MEN 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 (z póź.  zm.  Dz. U. z 2020r. poz. 530) 

oraz art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z póź. 

zm.2) 

  

 

 

            § 1 

Sposób i tryb realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki.  

 

1. Zadania są przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, 

mediów społecznościowych, platform edukacyjnych, poczty elektronicznej, szkolnej 

strony internetowej, komunikatorów społecznościowych.  

2. Nauczyciel określa czas na wykonanie zadania.  

3. Połączenia internetowe odbywają się każdego dnia według planu lekcji. 

 

 

 

§ 2 

Koordynacja współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami.  

 

1. Nauczyciel przygotowuje przesyłane treści dla ucznia z uwzględnieniem zaleceń 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  

 

 

 

§ 3 

Zakres treści nauczania.  

 

1. Tygodniowy zakres treści nauczania uwzględnia: 

a)  czas poświęcony na prace przy komputerze; 

b) równomierne obciążenie ucznia w poszczególnych dniach tygodnia; 

c) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

d)  zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających 

komunikację elektroniczną; 

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; 

f) dostępności narzędzi w domu, sytuację rodzinną uczniów. 

2. Materiał jest wysyłany przez nauczycieli do uczniów zgodnie  

z obowiązującym planem lekcji.  

3. Uczniowie otrzymują zadania tylko w te dni, w których mają w planie lekcje.  
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4. Uczniowie wykonują prace na komputerze oraz w posiadanych zeszytach 

przedmiotowych i podręcznikach (wersja papierowa). 

 

 

§ 4 

 

Sposób  monitorowania postępów ucznia i sposób weryfikacji wiedzy  

i umiejętności uczniów. 

 

1. Sprawdzanie poczty elektronicznej – maile z rozwiązaniami zadań. 

2. Sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus.  

3. Komunikatory społecznościowe np. Messenger, WhatsApp, i inne  

4. Informowanie uczniów, rodziców/prawnych opiekunów o postępach w nauce – wpis 

ocen w dzienniku elektronicznym wg ustalonych kategorii ocen.  

5. Uczniowie za swoją pracę, zadaną im przez nauczyciela mogą otrzymać oceny  

6. Obowiązuje zastosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania dla danego 

przedmiotu.  

7. Oceny zapisywane są w dzienniku elektronicznym Librus.  

 

 

 

§ 5 

Sposób dokumentowania realizacji zadań. 

 

1. Nauczyciel na bieżąco wypełnia Kartę kontroli realizacji zadań w ramach pracy 

zdalnej nauczycieli Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Szczecinie na dany okres 

2. Dyrektor kontroluje i monitoruje realizację podstawy programowej w dzienniku 

elektronicznym Librus.  

3. Zapis tematów lekcji w dzienniku elektronicznym Librus w zakładce – dodatkowe 

godziny nauczycieli 

4. Obecność uczniów nie będzie sprawdzana.  

5. O aktywności ucznia świadczą wykonane przez niego zadania w terminie ustalonym 

przez nauczyciela.  

6. Każdy uczeń powinien logować się do dziennika elektronicznego Librus oraz na 

podanej przez nauczyciela platformie w dni, w których ma przewidziane planem 

lekcje. 

 

 

§ 6 

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć.  

 

1. Nauczyciele korzystają z materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej:  

a) platforma edukacyjna epodreczniki.pl 
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b) portal wiedzy dla nauczycieli 

c) strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Komisji Okręgowych   

    (materiały przygotowujące uczniów do egzaminu zawodowego)  

e) portal lektury.gov.pl 

g) portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej  

h) serwis IPN Przystanek historia 

ł) biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji 

o) ćwiczenia i podręczniki w wersji papierowej oraz ich elektroniczne wersje 

dostępne stronach internetowych 

2. Dostęp do materiałów jest bezpłatny.  

 

 

 

§ 7 

Konsultacje z nauczycielem  

 

1. Każdy uczeń, rodzic / prawny opiekun ma  możliwość konsultacji  

z nauczycielem prowadzącym zajęcia.   

2. Konsultacje z nauczycielem ucznia, rodzica /prawnego opiekuna za pomocą 

dziennika elektronicznego Librus, telefonu,  mailingu, komunikatora 

społecznościowego.  

3. Nauczyciele służą radą i odpowiedzią.  

 

 

 

§ 8 

Zestaw szkolnego zestawu programów nauczania.  

 

1. Nauczyciel modyfikuje program nauczania do zaistniałej sytuacji. 

2. Program nauczania jest realizowany w stopniu podstawowym.     

3. Program nauczania nie musi być modyfikowany, zmianie jedynie ulegnie rozkład 

materiału.  

 

 


