
zał. nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZPO w Chotyłowie 

nr 10/2019/2020  

z dnia 23 marca 2020r. 

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęd dydaktycznych 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd 

w Zespole Placówek Oświatowych w Chotyłowie  

 

 

Podstawa Prawna: 

 

§ 1 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązao w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

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

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 2 

 

Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania  

i prowadzenia zajęd z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd. 

 

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległośd 

 

§ 3 

 

1. Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd mogą 

byd prowadzone na wszystkich zajęciach szkolnych i przedszkolnych, przewidzianych 



planem nauczania i we wszystkich oddziałach szkolnych Zespołu Placówek 

Oświatowych w Chotyłowie. 

2. Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd 

prowadzone są przy wykorzystaniu adresów e-mail rodziców uczniów oraz adresów 

 e-mail pracowników pedagogicznych Zespołu Placówek Oświatowych w Chotyłowie. 

3. Dyrektor szkoły dokonuje opiniowania oraz ewidencjonowania zajęd dydaktycznych 

zgłoszonych do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległośd. 

4. Warunki jakie muszą byd spełnione, aby zajęcia dydaktyczne w szkole mogły byd pro-

wadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd,  

w tym maksymalna liczba godzin zajęd dydaktycznych prowadzonych  

z wykorzystaniem tych metod w trybie zdalnym, określone są planem zajęd 

dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Chotyłowie oraz planem zajęd Przedszkola 

Samorządowego w Chotyłowie. 

5. Zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania  

na odległośd mogą byd realizowane w trybie zajęd w pełni zdalnych, w których 

zastosowane metody i techniki kształceniana odległośd zastąpiły  

inne metody nauczania. 

6. Merytorycznie zajęcia prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległośd mogą podlegad ocenie jakości kształcenia, jak każda 

inna forma prowadzenia zajęd dydaktycznych. Sposoby weryfikacji efektów 

kształcenia i zasady oceniania zamieszczone są jako uwagi do PSO z poszczególnych 

przedmiotów.  

7. Za treśd merytoryczną, jego zgodnośd z programem kształcenia oraz prawidłowe 

prowadzenie zajęd prowadzonych w trybie zdalnym odpowiada prowadzący 

przedmiot. 

8. Realizując nauczanie zdalne, nauczyciele korzystad będą m.in. z zasobów 

https://www.gov.pl/ 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

https://cke.gov.pl/  

https://epodreczniki.pl/ 

innych stron i platform edukacyjnych np.:  http://www.scholaris.pl/ 



materiałów edukacyjnych telewizji i radia publicznego np.:  

https://eszkola.tvp.pl/?channel_id=47093944 

https://eszkola.tvp.pl/ 

https://tvpkultura.tvp.pl/47204887/pasmo-edukacyjne 

oraz podręczników, poradników, kart pracy i materiałów własnych. 

 

§ 4 

 

1. Dyrektor szkoły:   

1) rozlicza zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie zdalnym zgodnie  

z tygodniowym planem pracy w ZPO w Chotyłowie. 

2. Bieżącą kontrolę aktywności prowadzących zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym 

oraz kontrolę jakości kształcenia realizowanego z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległośd przeprowadza Dyrektor szkoły (kontrola plików materiałów 

przesyłanych przez wychowawców do rodziców uczniów). 

3. Dokumentację przebiegu zajęd dydaktycznych prowadzonych w trybie zdalnym, 

zastępujących w całości zajęcia tradycyjne prowadzi wychowawca klasy  

lub wychowawca grupy przedszkolnej.  

4. Nauczyciel, wysyłając materiał lub publikując zakres wiadomości, ponosi pełną 

odpowiedzialnośd za treści  w nim umieszczone. 

 

 

 

Prowadzenie zajęd dydaktycznych w trybie zdalnym 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd 

 

§ 5 

 

1. Prowadzący zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia uczniom pomocy w sprawach merytorycznych, związanych  

z uczestnictwem w zajęciach dydaktycznych realizowanych w sposób zdalny, 

https://tvpkultura.tvp.pl/47204887/pasmo-edukacyjne


2) zapewnienia uczniom możliwości odbycia osobistych konsultacji z prowadzącym 

zajęcia w szkole, we wcześniej ustalonych terminach, 

3) zapewnienia uczniom możliwości komunikowania się z prowadzącym za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej we wcześniej ustalonych terminach, 

4) bieżącej kontroli postępów uczniów  w nauce i przyswajaniu wiedzy, 

5) weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych  

z programem nauczania, w tym przeprowadzania sprawdzianów z danego 

przedmiotu. 

2. Przekazywanie materiałów edukacyjnych przebiega w następujący sposób: 

1) Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do przesłania materiałów, 

opracowanych dla ucznia, do wychowawcy klasy w dniu poprzedzającym 

planowaną realizację tych zajęd zgodnie z planem nauczania do godziny 12.00. 

2) Nauczyciel odpowiada za treści, zawarte w przekazywanych materiałach,  

a także za odpowiednią ilośd dostarczanych materiałów, możliwą do opracowania 

przez ucznia w trakcie danej jednostki lekcyjnej. 

3) Przekazywane materiały powinny zawierad:  

a) temat zajęd 

b) cel główny 

c) cele dodatkowe 

d) polecenia do wykonania 

e) ewentualne linki do tematu (skierowane bezpośrednio do materiału,  

z którego uczeo ma skorzystad) 

f) formę utrwalającą 

g) ewentualną formę sprawdzenia/weryfikacji opanowania materiału 

h) ogólne zasady pracy i weryfikacji efektów kształcenia na danym 

przedmiocie, opracowane przez nauczycieli (podane w pierwszym 

materiale nauczania zdalnego). 

4) Dopuszcza się prowadzenie wideo lekcji, a także prowadzenie zajęd w innych 

formach i innymi metodami, zaproponowanymi przez nauczyciela. Zajęcia takie 

traktowane będą jako dodatkowe, nieobowiązkowe dla ucznia, który może mied 

problem z uczestnictwem w nich z powodów technicznych. 



5) Wychowawca klasy/grupy ma obowiązek sprawdzid, czy wszyscy nauczyciele 

przesłali materiały na poszczególne zajęcia, na kolejny dzieo. 

6) Wychowawca klasy/grupy opracowuje pakiet materiałów w pliku Word. 

7) Wychowawca klasy/grupy dodaje do pakietu opracowanych materiałów załączniki 

na koocu dokumentu w formacie Word lub w innym formacie, możliwym do 

otworzenia na komputerze, tablecie lub w smartfonie. 

8) Wychowawca klasy/grupy przesyła opracowane materiały za pomocą e-mail  

do rodziców swoich wychowanków oraz do Dyrektora szkoły  

w dniu poprzedzającym realizację zajęd do godziny 15.00. 

9) W wyjątkowych przypadkach (np. brak dostępu do Internetu) materiały są 

przekazywane uczniowi w wersji papierowej. 

10) W przypadku braku materiałów z przedmiotu, który ma byd realizowany  

w dniu następnym, wychowawca klasy kontaktuje się z nauczycielem tego 

przedmiotu, a w przypadku niemożliwości uzyskania materiałów informuje 

Dyrektora szkoły. 

11) Nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest do przekazywania uczniom 

zadao do wykonania w formie: zestawów dwiczeo, prac pisemnych o tematyce 

sportowej, plakatów, filmów, biografii sportowców, sportowych ciekawostek 

oraz gier edukacyjnych typu „Ruletka”  

(https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-

domu-%C4%87wiczenia). 

12) W przypadku zajęd, mających odbywad się w poniedziałek, nauczyciele  

zobowiązani są do opracowania materiałów,a wychowawcy do stworzenia 

pakietów materiałów oraz przesłania ich rodzicom w ostatni dzieo nauki 

przed weekendem, czyli w piątek. 

13) Nauczyciel przedmiotu ma obowiązek przesład do Dyrektora szkoły wykaz 

tematów zajęd, zrealizowanych w danym tygodniu, w ostatni dzieo pracy 

mijającego tygodnia. 

3. Realizacja zadao przez ucznia: 

1) Rodzice przekazują uczniom odebrane od wychowawcy drogą e-mail materiały  

do realizacji. 

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia


2) Uczniowie wykonują powierzone zadania w dowolnych godzinach w dniu,  

w którym zajęcia z danego przedmiotu przewidziane są planem nauczania. 

3) W celu ułatwienia funkcjonowania w nowej sytuacji uczniowie mogą skorzystad  

z harmonogramu i zasad nauczania na odległośd, zamieszczonych w „Poradniku 

wirtualnego ucznia”. 

4) Uczniowie gromadzą opracowane materiały w formach określonych  

przez nauczyciela danego przedmiotu nauczania. 

5) Istnieje możliwośd przesyłania wykonanych zadao do nauczyciela danego 

przedmiotu przez rodziców ucznia, po wcześniejszym uzgodnieniu takiego 

działania między rodzicem, a nauczycielem i w uzgodnionym przez obie strony 

terminie. 

4. Ocenianie: 

1) Nauczyciel może oceniad pracę ucznia zgodnie z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym 

Zespołu Placówek Oświatowych w Chotyłowie. 

2) Oceniając wykonane zadania nauczyciel bierze przede wszystkim pod uwagę 

wkład pracy ucznia. 

3) Oceniając prace lub zlecone zadania z konkretnych przedmiotów nauczyciel 

bierze pod uwagę również wartośd merytoryczną prac i zadao. 

4) Ocenianie odbywa się zgodnie z częstotliwością i zasadami ustalonymi  

przez nauczyciela danego przedmiotu. 

5) Ocenianie odbywa się na bieżąco. 

6) Oceniane są prace lub udokumentowane działania, przesłane przez rodziców 

ucznia w formie ustalonej przez nauczyciela przedmiotu. 

7) Nauczyciel informuje rodziców ucznia o ocenie pracy w formie wiadomości  

e-mail. 

8) Efekty pracy ucznia w domu mogą byd oceniane po jego powrocie do szkoły  

na podstawie przedstawionych materiałów. 

9) Weryfikacja postępów ucznia w nauce zostanie dokonana po powrocie ucznia  

do szkoły. 

 

 

 



 

Bezpieczeostwo dzieci i młodzieży w Internecie  

w trakcie zajęd dydaktycznych w trybie zdalnym 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd 

 

§ 6 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za bezpieczeostwo dzieci w Internecie  

w czasie wykonywania zadao w trybie zdalnym. 

2. Dzieci i młodzież wykonują zadania pod kontrolą rodziców. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni kontrolują czas spędzany przez dziecko  

przy wykonywaniu zadao w formie zdalnej. 

4. W przypadku rodziców pracujących w różnych godzinach, warto jest zapewnid 

bezpieczeostwo dzieci, zabezpieczając odpowiednio urządzenia: 

1) udostępniając dziecku urządzenie z dostępem  do Internetu należy odpowiednio 

skonfigurowad system operacyjny w sposób ograniczający dostęp do szkodliwych 

treści; 

2) w przypadku tabletów i smartfonów z systemem Android warto odpowiednio 

skonfigurowad Google Play, przeglądarkę oraz aplikację serwisu YouTube, tworząc 

profil ograniczony, stanowiący bezpieczną przestrzeo dla dziecka; 

3) w przypadku urządzeo mobilnych z systemem iOS (iPad, iPhone) istnieje możliwośd 

stworzenia dziecku dostępu do wybranych treści korzystając z funkcji „Ograniczenia”, 

znajdującej się w ustawieniach ogólnych. 

4) w przypadku korzystania przez dziecko z komputera z systemem operacyjnym 

Windows 7 lub Windows 10 można aktywowad moduł Ochrony Rodzicielskiej,  

który umożliwia kontrolowanie czasu korzystania z komputera oraz ograniczenie 

dostępu do wskazanych gier i aplikacji. Moduł znajduje się w panelu sterowania. 

5) w celu poprawy bezpieczeostwa dzieci korzystających z Internetu warto zainstalowad 

na urządzeniu oprogramowania do kontroli rodzicielskiej. Programy te dają 

możliwośd filtrowania treści, kontrolowania czasu i aktywności dziecka online. Częśd 

programów kontroli rodzicielskiej udostępnianych jest bezpłatnie, za inne trzeba 

zapłacid. 



 

 

Postanowienia koocowe 

 

§ 7 

 

1. Ogólny nadzór nad przestrzeganiem postanowieo niniejszego Regulaminu sprawuje 

Dyrektor szkoły. 

2. W sprawach dotyczących przygotowania i prowadzenia zajęd z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległośd, a nieujętych w niniejszym Regulaminie 

decyduje Dyrektor. 

3. W przypadku zmiany wytycznych dotyczących przygotowania i prowadzenia zajęd 

dydaktycznychz wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd, z powodu 

zmian w przepisach prawnych, regulujących tę formę prowadzenia zajęd lub innych 

istotnych przyczyn istnieje możliwośd zmian zapisów w Regulaminie. 

 

Regulamin  pozytywniezaopiniowany przez Radę Pedagogiczną ZPO, 

wprowadzony zarządzeniem dyrektoraZPO  w Chotyłowie nr 10/2019/2020 z dnia 23 marca 2020r. 


