
 

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA 

w Szkole Podstawowej nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach 

1. Niniejszy regulamin organizacji pracy w systemie na odległość, opracowany na podstawie 

rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.),  określa formy  i sposób realizacji procesu dydaktyczno-

wychowawczego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Pabianicach w okresie 

częściowego lub całkowitego ograniczenia jej funkcjonowania ze względu na zwiększone ryzyko 

zagrożenia uczniów i pracowników zakażeniem Covid-19.  

2. Nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach odbywa się z 

wykorzystaniem platformy Vulcan oraz Microsoft Office 365 Teams. 

3. Kształcenie na odległość odbywa się zgodnie z obowiązującym w szkole planem lekcji. 

4. Lekcja przed komputerem trwa 30 min., zaś pozostałe 15 min. nauczyciel pozostaje na platformie do 

dyspozycji uczniów. 

5. Kształcenie zdalne jest obowiązkowe. W przypadku wystąpienia przeszkód technicznych lub 

zdrowotnych Rodzic / Opiekun ucznia jest zobowiązany zgłosić ten fakt wychowawcy.  

6. W przypadku systematycznych problemów technicznych uczeń ma obowiązek skorzystać ze sprzętu 

znajdującego się na terenie szkoły. 

7. W czasie nauczania zdalnego obowiązują dotychczasowe zasady oceniania zawarte w Statucie 

szkoły oraz PZO. 

8. Uczeń ma obowiązek przygotowywania się do zajęć, wykonywania zadań zleconych przez 

nauczyciela danego przedmiotu oraz ich odsyłania w formie i terminie wskazanym przez 

nauczyciela.  

9. W czasie lekcji zdalnej nauczyciel odnotowuje tematy oraz frekwencję w dzienniku elektronicznym. 

Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność. 

10. Platfoma Vulcan oraz Microsoft Teams służą wyłącznie do komunikacji w celach edukacyjnych, tj. 

uczestniczenia w zajęciach, pobierania materiałów i linków do zajęć, przeprowadzania kartkówek, 

sprawdzianów, konsultacji z nauczycielami. 

11. Użytkownicy zobowiązani są do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami netykiety, a w szczególności do: 

a) nieudostępniania osobom postronnym dostępu do własnego konta; 

b) działania w sposób nienaruszający praw innych użytkowników; 

c) nierozsyłania innym użytkownikom niechcianej korespondencji (spam); 

d) niewykorzystywania konta do prywatnej korespondencji. 

12. Użytkownikom zabrania się nagrywania, fotografowania, wykonywania zrzutów ekranu, itp. oraz 

upubliczniania jakichkolwiek rejestracji z lekcji, konsultacji, itp. 

13. Podczas zajęć on-line uczeń zobowiązany jest do: 

a) bezwzględnego stosowania się do poleceń nauczyciela (dotyczy także spraw technicznych np. 

włączenie / wyłączenie mikrofonu); 

b) uważnego słuchania nauczyciela; 

c) zabierania głosu zgodnie z zasadami ustalonymi przez nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

d) kulturalnego zachowania się i poszanowania innych uczestników zajęć. 

 

 



14. Kontakt nauczyciel – rodzic oraz rodzic-nauczyciel odbywa się za pomocą platformy Vulcan. 

Nauczyciel zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na wiadomość mailową po odczytaniu 

wiadomości. 

15. Rodzice wspierają dzieci w nauce tak, aby wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów 

nauczania i wychowania w kształceniu na odległość przynosiły zmierzone efekty oraz na bieżąco 

informują wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę zdalną dziecka. 

 


