
   

       

      

 

           
     

           
          

        
           

             
         

         
 

  

        
          

       
          

         
       

       
         

 
 

  

       

  

Zarządzenie nr 16/2020/21 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wiśle 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie zasad funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wiśle w 
okresie zawieszenia zajęć (zdalnej edukacji) 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 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. 2020 Poz.493 z późn. zm. ) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 
561) 

§ 1. 

1. Wprowadza się Regulamin zdalnego nauczania w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 w Wiśle, zwany dalej Regulaminem, obowiązujący w 
okresach zawieszenia zajęć w szkole/oddziałach przedszkolnych i 
realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



      
        

     
     

 

      
          

 
  

            
          

        
       

         
      
       
         
            

      
        

    
         

   
          

        
       

         
        

        
        

     
     

           
    

   
       

         
   

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora 
nr 16/2020/21 z dnia 29 marca 2021 r. 

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA W ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM NR 2 W WIŚLE 

I. Funkcjonowanie szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 w Wiśle w czasie zawieszenia zajęć 

§ 1. 
1. Nauczanie zdalne odbywa się w oparciu o programy Microsoft Office w 

formie lekcji on-line na żywo, zgodnie z dotychczasowym planem lekcji 
oraz Statutem Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle. 

2. Nauczyciele realizują podstawę programową z poszczególnych 
przedmiotów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 zgodnie ze Statutem szkoły, 
 zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, 
 z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się na wyposażeniu szkoły. 
3. Na wniosek nauczyciela dyrektor może wyrazić zgodę na pracę zdalną w 

miejscu zamieszkania nauczyciela, pod warunkiem 
 posiadania możliwości technicznych oraz lokalowych do wykonywania 

pracy w miejscu zamieszkania; 
 używania własnych narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania 

pracy zdalnej 
 posiadania sprzętu i narzędzi używanych do pracy zdalnej, które 

umożliwiają poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych 
tajemnic prawnie chronionych, w tym danych osobowych. 

4. W przypadku skierowania na kwarantannę lub izolację domową 
pracownika placówki, pracownik ma obowiązek stosować się do 
przepisów o kwarantannie oraz do wytycznych Sanepidu oraz 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracodawcę, w celu 
usprawiedliwienia nieobecności, uzyskania wynagrodzenia chorobowego 
lub skierowania do pracy zdalnej. 

5. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą 
być realizowane w szczególności: 

a) z wykorzystaniem: 
 materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 

udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
pod adresem www.epodreczniki.pl, 

www.epodreczniki.pl


        
         

        
         
     

        
 

           
       

        
        

      
       

       
         

         

  

        
       

       
        
      

       
       

      
      

      
      

           
     

      
     

         
        

        
     

    

 materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach 
internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego 
nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, 

 materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i 
radiofonii, 

 innych niż wymienione w lit. a–c materiałów oraz źródeł m.in. 
wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

b) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez 
nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i 
dających podstawę do oceny pracy ucznia; 

c) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających 
wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem; 

d) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych 
formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu. 

§ 2. 

1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na 
odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego 
korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację 
elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu 
edukacyjnego. Szczegółowe zasady bezpiecznego uczestnictwa w 
zajęciach określa załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Dopuszcza się możliwość modyfikacji programów nauczania. 
Zmodyfikowane programy, nauczyciel przedkłada dyrektorowi, który 
dokonuje modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 

3. Dopuszcza się możliwość modyfikacji programu wychowawczo-
profilaktycznego, w porozumieniu z radą rodziców. 

4. Nie ulega zmianie liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania. 
Zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze realizowane powyżej 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin są godzinami 
ponadwymiarowymi, które wypłaca się nauczycielowi. 

5. Dopuszcza się możliwość regulacji godzin pracy świetlicy, biblioteki, 
wspomagania, dostosowując je do aktualnych potrzeb uczniów i 
możliwości szkoły. W razie zmniejszenia liczby ww. godzin 
wychowawcy świetlicy, bibliotekarzowi, nauczycielowi wspomagającemu 
przydziela się inne zajęcia. 



         
      

  

 

  
          

      
      

        
         

            
      

 
  

           
      

     
     

        
         

        
 

         
         

   
      

       
      

       
     

  
         

       
          

       
    

        
        

     

6. Zgodnie z decyzją organu prowadzącego dopuszcza się możliwość 
redukcji godzin ponadwymiarowych świetlicy, biblioteki i 
współorganizowania kształcenia. 

§ 3. 
1. Sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i 

termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach 
edukacyjnych zostały określone w Statucie szkoły. 

2. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji 
wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów 
lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego 
ocenach został określony w Statucie szkoły. 

§ 4. 
1. Informacje o sposobie i trybie realizacji zadań jednostki, w szczególności 

w zakresie organizacjij kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, indywidualnego nauczania przekazywane są 
nauczycielom, uczniom i rodzicom poprzez wiadomość na e-dzienniku. 

2. Na wniosek rodziców, zajęcia zdalne dla uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są zorganizowane w 
szkole. 

3. Na wniosek rodziców zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są organizowane w szkole 
w formie stacjonarnej. 

4. Zobowiązuję nauczycieli współorganizujących kształcenie oraz 
pozostałych nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami objętymi 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w tym uczniami posiadającymi 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (zajęcia rewalidacyjne, 
zajęcia indywidualne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze) do: 

a) umożliwienia tym uczniom uczestnictwa w zajęciach na terenie 
szkoły w formie zajęć zdalnych lub stacjonarnych 

b) przekazania uczniom i rodzicom informacji o sposobie i trybie 
realizacji zadań szkoły w zakresie organizacji kształcenia 
specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

c) dostosowania czasu trwania zajęć do możliwości psychofizycznych 
ucznia, w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość 



          
        

        
 

  

         
      

       

 

      
         

           
    

          
    

         
         

        
          

        
        

     
       

      
      

         
          

  

5. Pedagog i psycholog szkolny udzielają porad i wsparcia uczniom, 
rodzicom i nauczycielom poprzez kontakt telefoniczny, e-dziennik, a 
także poprzez materiały udostępniane na stronie internetowej szkoły. 

§ 5. 

Uczniowie i rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielami z 
wykorzystaniem e-dziennika, mailowo lub telefonicznie. Szczegółowy 
harmonogram konsultacji zamieszczony jest na stronie szkoły. 

II. Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 w Wiśle w czasie zawieszenia zajęć 

1. Nie ulega zmianie liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania 
nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

2. Zgodnie z decyzją organu prowadzącego, dopuszcza się możliwość redukcji 
godzin ponadwymiarowych nauczycieli przedszkola. 

3. Nauczyciele, korzystając z ustalonych form komunikacji (e-dziennik, e-mail 
itp.), wysyłają codziennie rodzicom dzieci propozycje zajęć, zadań i 
aktywności do przeprowadzenia z dziećmi w domu. 

4. Dopuszcza się możliwość pracy z miejsca zamieszkania. W takim 
przypadku, dokumentację przebiegu nauczania prowadzi się w formie 
elektronicznej w programie Teams. Wersja wydrukowana tej dokumentacji 
stanowi załącznik do dziennika oddziału. 

5. Dopuszcza się możliwość modyfikacji programów nauczania. 
Zmodyfikowane programy, nauczyciel przedkłada dyrektorowi, który 
dokonuje modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 

6. Na wniosek rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, organizuje się dla tych dzieci zajęcia w przedszkolu. 



      
      

  

 

         
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zdalnego 
Nauczania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 
w Wiśle 

Źródła i materiały wykorzystywane do realizacji zajęć z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość 

1. dyktanda.net 
2. e-podręczniki.pl 
3. genial.ly 
4. squla.pl 
5. matzoo.pl 
6. pisupisu.pl 
7. uczymydzieciprogramowac.pl 
8. epoki.klp.pl 
9. cke.gov.pl 
10.sjp.pwn.pl 
11.wordwall.net 
12.quizlet.com 
13.klikankowo.pl 
14.learningapps.org 
15.szaloneliczby.pl 
16.platforma.meridianprime.online 
17.maps.google.pl 
18.geografia24.eu 
19.mapyonline.gwo.pl 
20.wolnelektury.pl 
21.biblia-online.pl 
22.fizykon.org 
23.doradztwo.ore.edu.pl 

https://22.fizykon.org
https://21.biblia-online.pl
https://20.wolnelektury.pl
https://19.mapyonline.gwo.pl
https://18.geografia24.eu
https://17.maps.google.pl
https://15.szaloneliczby.pl
https://14.learningapps.org
https://13.klikankowo.pl
https://12.quizlet.com
https://11.wordwall.net
https://10.sjp.pwn.pl
https://epoki.klp.pl
https://uczymydzieciprogramowac.pl
https://pisupisu.pl
https://matzoo.pl
https://squla.pl
https://genial.ly
https://e-podr�czniki.pl
https://dyktanda.net


      
      

  

 

       
      

 

           
         

   

               
             

        
     

              
      

              
              

         
   

           
     

            
         

 

             
    

             
 

          

             
        

              
          

            
  

      

      

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zdalnego 
Nauczania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 
w Wiśle 

Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych 
w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych 

1) Nauczyciel podczas pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w 
związku z zagrożeniem COVID-19 może korzystać ze sprzętu komputerowego 
udostępnionego przez Szkołę. 

2) W przypadku korzystania podczas pracy, o której mowa w ust. 1, ze sprzętu prywatnego, 
nauczyciel dba o to, aby posiadany system operacyjny był aktualny, w szczególności, aby 
zostały zainstalowane wszystkie aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa oraz program 
antywirusowy z aktualizowaną bazą wirusów. 

3) W czasie nauki zdalnej zaleca się niekorzystanie z publicznych punktów dostępu do 
Internetu, lecz wyłącznie z zaufanego połączenia. 

4) Kształcenie na odległość w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle odbywa się w 
oparciu o Microsoft Office 365 i ma na celu realizowanie treści z podstawy programowej, 
pogłębianie, utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności, rozwijanie zainteresowań uczniów 
oraz wsparcie emocjonalne. 

5) Nauczyciele, rodzice, uczniowie mogą korzystać z innych dróg komunikacji: e-dziennik, 
poczta elektroniczna, telefon, komunikatory społecznościowe. 

6) Każdy uczeń oraz każdy nauczyciel posiada indywidualne konto Microsoft Office 365 
utworzone przez administratora wyznaczonego przez Dyrektora szkoły (Nauczyciel Sebastian 
Polok). 

7) Uczniom kończącym naukę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle usuwa się 
konto Microsoft Office 365. 

8) Login (e-mail) i hasło startowe podawane są uczniom przez nauczyciela informatyki lub 
wychowawców. 

9) Login (e-mail) i hasło startowe dla nauczyciela podaje administrator. 

10) Uczeń/nauczyciel zmienia hasło startowe na własne przy pierwszym logowaniu do konta i 
nie udostępnia swojego hasła innym uczniom i/lub nauczycielom. 

11) Wszelkie problemy z logowaniem do Microsoft Office 365 zgłaszane są przez uczniów i 
nauczycieli bezpośrednio do administratora w sposób określony w pkt 5. 

12) Uczeń korzysta z konta przestrzegając zasad netykiety (zasad dobrego zachowania w 
Internecie) np. 

a) Stosuje zwroty grzecznościowe 

b) Podpisuje listy/wiadomości elektroniczne 



       

        

      

       

      

         

              

        

         

            

              
          

            
       

 

c) Pisze temat listu/wiadomości elektronicznej (-ego) 

d) Nie używa samych wielkich liter 

e) Nie używa wulgaryzmów 

f) Nie rozsyła spamu 

g) Nie nadużywa emotikonów 

h) Nie wywołuje kłótni na czacie (nie trolluje) 

i) Nie publikuje i nie przetrzymuje w chmurze materiałów sprzecznych z ogólnie 

przyjętymi normami moralnymi 

j) Nie utrwala wizerunku osób uczestniczących w zajęciach 

k) Nie nagrywa zajęć bez zgody nauczyciela i innych uczestników spotkania 

13) Uczeń/nauczyciel korzystając z materiałów upewnia się o źródle ich pochodzenia, po to, 
aby korzystać z bezpiecznych źródeł, a także przestrzega prawa autorskiego. 

14) Uczeń/nauczyciel dba o ergonomię swojego stanowiska pracy oraz o bezpieczne i 
higieniczne warunki pracy pamiętając o przerwach śródlekcyjnych. 


