
Regulamin kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 2 przy Młodzieżowym 

Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy  

od dnia 25.03.2020 r. 

 

1. Informacje dotyczące zasad pracy zdalnej uczniów oraz informacje dla ich rodziców 

przekazywane są poprzez: 

a. stronę internetową szkoły, 

b. indywidualne adresy e-mail, 

c. media społecznościowe, 

d. kontakty telefoniczne wychowawców klas i wychowawców indywidualnych. 

2. Tygodniowy plan lekcji do zrealizowania w poszczególnych oddziałach w formie pracy 

zdalnej pozostaje bez zmian z uwzględnieniem zaleceń zawartych w §1ust.3 Rozporządzenia 

MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 . 

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów proporcjonalnie do ilości godzin prowadzonych 

zajęć w tygodniu, przesyłają zagadnienia do opracowania dla uczniów. Stopień trudności 

zadań powinien być dostosowany do realnych możliwości ich wykonania przez 

wychowanków. Ze względu na zalecenia zawarte w orzeczeniach PPP zakres materiału 

powinien obejmować minimum niezbędne do realizacji podstawy programowej. Materiały 

wysyłane do uczniów mają być zachowane na nośnikach elektronicznych i  możliwe do 

wglądu.  

4. Za zakres treści nauczania zdalnego oraz realizację podstawy programowej odpowiadają 

nauczyciele przedmiotów. 

5. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do uzupełnienia wpisów w dzienniku lekcyjnym 

niezwłocznie po zakończeniu nauczania zdalnego. 

6. Nauczyciele indywidulanie dobierają formy pracy z uczniami oraz monitorują postępy 

uczniów z uwzględnieniem §2 Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Do ich dokumentowania 

wykorzystują stworzony dziennik w wersji elektronicznej. 

7. Informacje zwrotne od uczniów są przekazywane bezpośrednio do nauczycieli uczących,  

a w sytuacjach szczególnych poprzez wychowawcę klasy lub wychowawcę indywidualnego. 



8. Wychowawcy indywidualni mają obowiązek systematycznie ( codziennie) kontaktować się 

z rodzicami, opiekunami prawnymi swoich wychowanków w celu sprawdzenia obecności 

wychowanków w domu i ewentualnego mobilizowania ich do pracy; 

9. Wychowawcy indywidualni maja obowiązek współpracować z nauczycielami i co dwa 

tygodnie przekazywać zbiorczą informację dla rodzica, opiekuna o postępach syna w nauce.  

10.  Wychowawcy w MOS (indywidualni) mają obowiązek prowadzić Kartę Pracy Zdalnej,  

do której należy wpisywać każdą czynność związaną z wykonywaniem obowiązków 

wychowawcy.  

11.  Na czas nauki zdalnej wprowadzono Wewnątrzszkolne Zasady Zdalnego Oceniania 

Uczniów oparte na WZO z uwzględnieniem wdrożonych form elektronicznego kontaktu i 

kształcenia na odległość. 

12.  Nadzór pedagogiczny nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  

na odległość lub innego sposobu kształcenia odbywa się na zasadach wprowadzonych  

w §6 Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

13.  Wsparcie realizacji zadań kształcenia na odległość umożliwia Zintegrowana Platforma 

Edukacyjna (szczegółowe informacje zawiera §8 oraz §9 Rozporządzenia MEN w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

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

14.  Kształcenie na odległość odbywa się zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych 

osobowych. Informacja o ochronie danych osobowych dostępna jest na stronie szkoły: 

www.smolnica.pl w zakładce RODO. 

 

 

 


