
Załącznik nr 1/2020 

do Statutu Szkoły Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie 

 

 

§ 1. 

Organizacja zajęć edukacyjnych w trybie nauczania zdalnego 

 

1. Zajęcia edukacyjne w szkole w wyjątkowych okolicznościach mogą być organizowane       i 

prowadzone w trybie nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość.  

2. O rozpoczęciu nauczania zdalnego i szczegółach organizacji zajęć Rada Pedagogiczna, 

Rodzice i Uczniowie zostają poinformowani przez Dyrektora Szkoły.  

3. Podstawowym narzędziem komunikacji pozostaje dziennik elektroniczny Vulcan. 

Nauczyciele mogą korzystać również z dostępnych platform edukacyjnych takich jak Microsoft 

365, Google Classroom, usługi GSuite, dostępnych materiałów multimedialnych     i narzędzi 

interaktywnych. Dopuszcza się również możliwość komunikacji poprzez pocztę elektroniczną 

i telefon.  

4. Dyrektor Szkoły ustala harmonogram zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia         i 

higieny pracy Ucznia.  

5. Czas trwania godziny lekcyjnej prowadzonej zdalnie może wynosić od 30 do 60 minut.     O 

skróceniu lub wydłużeniu lekcji na odległość zdecyduje dyrektor szkoły. 

6. Rodzic odpowiada za realizację zadań przez dziecko w domu. Rodzice i/lub Uczniowie mają 

obowiązek zgłosić Wychowawcy lub Dyrektorowi Szkoły wszelkie problemy techniczne 

napotkane podczas zajęć w trybie nauczania zdalnego – dotyczy to zarówno braku 

odpowiedniego sprzętu, oprogramowania, jak i dostępu do łącza internetowego.  

7. Szkoła w miarę możliwości umożliwia Uczniom:  

- wypożyczenie sprzętu technicznego (laptop, tablet),  

- odbiór materiałów edukacyjnych w wersji papierowej,  

- dostęp do podręczników, zbiorów bibliotecznych,  

- wsparcie techniczne.  

8. W czasie nauczania zdalnego Nauczyciele:  

-  są zobligowani do pozostawania w stałym kontakcie z Rodzicami, Uczniami i Dyrektorem 

Szkoły,  

- są zobowiązani do modyfikacji programów nauczania na czas zawieszenia zajęć i edukacji na 

odległość,  



- na bieżąco informują Uczniów o sposobach realizacji materiału; podają konkretne wskazówki 

i zadania do wykonania (obowiązkowe i dla chętnych); informują, za co Uczniowie mogą być 

ocenieni; monitorują realizację poszczególnych aktywności przez Uczniów,  

- zobowiązani są do opisywania w dzienniku elektronicznym wykonanej pracy i 

dokumentowania jej zgodnie z wytycznymi Dyrektora Szkoły,  

- dostosowują proces zdalnego nauczania do możliwości Uczniów i higieny pracy umysłowej,  

- uwzględniają różne potrzeby edukacyjne Uczniów, w tym wynikające z indywidualnych 

programów edukacyjno-terapeutycznych,  

- służą pomocą i wsparciem swoim wychowankom, motywują ich do systematycznej nauki 

poza szkołą, przypominają o zasadach bezpieczeństwa w sieci.  

8. Podczas nauczania zdalnego Uczniowie mogą być oceniani za swoją pracę. Każda ocena 

zdobyta w tym czasie jest oceną w kategorii nauczanie zdalne „NZ”. Nauczyciel podaje termin 

wykonania zadania. Niewykonanie zadania w ustalonym terminie skutkuje wpisaniem do e-

dziennika informacji brak zadania (bz). Praca oddana po terminie jest automatycznie oceniana 

o jeden stopień niżej.  

9. Obecność na zajęciach prowadzonych zdalnie jest odnotowywana w dzienniku 

elektronicznym Vulcan na podstawie obecności podczas spotkania online w aplikacji Meet 

lub wpisu „obecny/obecna”, który pozostawia uczeń w komentarzach pod projektem z 

lekcją w danym dniu. 

10. W czasie zajęć odbywających się on-line w aplikacji Meet Uczeń jest zobowiązany do pracy 

przy włączonej kamerze i mikrofonie, chyba że Nauczyciel zdecyduje inaczej. 

 

 

 

 Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ze zmianami ( nowela z 8 września ) 


