
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 14/2020 

Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych  

im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie 

z dnia 26 października 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji pracy zdalnej  

w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

 

 

 

 

 

 

Regulamin organizacji pracy zdalnej  

w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych  

im. Stanisława Mikołajczyka  

w Gnieźnie 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

 jednostek systemu oświaty 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§1. Podstawa prawna 

 

1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 

a. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.); 

b. ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374); 

c. ustawa z dnia 26 stycznia 2982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2020 r. poz. 2215); 

d. ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.); 

e. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

Nr 119, str. 1,   ze zm.). 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin ma zastosowanie w sytuacji wprowadzenia nauczania na odległość, gdy decyzją 

Ministra właściwego do spraw oświaty lub Organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

Dyrektor zdecyduje, kierując się dobrem uczniów,  zamknąć placówkę szkolną,                                

co uniemożliwi realizację zadań statutowych szkoły w tradycyjnym trybie. 

2. Regulamin wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej                       

oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna 

forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania. 

3. Kształcenie na odległość realizowane jest z uwzględnieniem zasad bezpiecznego 

i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację 

elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. 

4. Wykorzystując narzędzia służące kształceniu na odległość nauczyciele uwzględniają 

kwestię ochrony danych osobowych i wizerunku użytkowników. 

 



§ 3. Zadania dyrektora 

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor: 

1. zapewnia organizację procesu realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, 

zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”, w szczególności umożliwia nauczycielom 

prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem aplikacji Teams z pakietu 

Microsoft Office365, zwanych dalej kształceniem zdalnym; 

2. zleca zespołom przedmiotowym ustalenie sposobu monitorowania postępów uczniów     

oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania 

uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego 

ocenach; 

3. zapewnia nauczycielom możliwość prowadzenia lekcji z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość w siedzibie szkoły, zgodnie z wytycznymi MZ i GIS; 

4. zapewnia nauczycielom możliwości uczestnictwa w szkoleniach podnoszących 

kompetencje informatyczne, dzięki którym będą potrafili sprawnie korzystać z narzędzi 

stosowanych    w szkole, a także w szkoleniach z zakresu metodyki pracy zdalnej; 

5. obserwuje zajęcia prowadzone on-line – obserwuje działania nauczyciela,                               

w szczególności dotyczące: przekazywania uczniom celu/celów zajęć, wskazywania 

wymaganych zadań i aktywności, wspierania uczniów w ich realizacji, dawania 

wskazówek, ukierunkowywania, oceniania, ilości zadawanych prac domowych. 

Obserwacje dyrektor prowadzi zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz – jeżeli 

wynika to z potrzeb – także w trybie doraźnym; 

6. przeprowadza posiedzenia rady pedagogicznej zdalnie, w formie wideokonferencji; 

7. stale współpracuje ze szkolnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w zakresie 

ochrony danych w czasie korzystania z narzędzi do komunikacji i prowadzenia zajęć 

podczas nauki zdalnej. 

 

 

 

§ 4. Praca zdalna 



 

1. W przypadku częściowego lub całościowego zawieszenia zajęć w szkole dyrektor może 

polecić wykonywanie pracy zdalnej pracownikowi, pracownikom szkoły. 

2. Pracowników administracji i obsługi obowiązuje wówczas Regulamin pracy zdalnej 

przez pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych 

im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie. 

3. W przypadku częściowego zawieszenia zajęć w szkole, pracownicy administracji 

i obsługi, jeśli dyrektor nie polecił im pracy zdalnej, wykonują swoją pracę na terenie 

szkoły. 

4. Pracownik szkoły skierowany na kwarantannę może za zgodą dyrektora wykonywać 

pracę zdalną w czasie odbywania kwarantanny, jeśli wyrazi na to pisemną prośbę 

skierowaną do dyrektora. 

5. Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni szkoły, którym polecona 

zostało wykonywanie pracy zdalnej – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 

Regulaminu,  realizują zajęcia z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość lub w inny ustalony sposób. 

6. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 

innego sposobu realizacji zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, 

a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach 

godzin ponadwymiarowych. 

7. Praca w godzinach ponadwymiarowych może być wykonywana na podstawie polecenia 

dyrektora wydanego za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

8. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod 

i technik są zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, 

jeżeli nauczyciel realizuje zadania określone w § 5 niniejszego Regulaminu. 

9. Rozliczenie godzin ponadwymiarowych realizowanych w ramach zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się na zasadach 

ustalonych w szkole. 

10. W przypadku potrzeby skorzystania z uprawnień urlopowych gwarantowanych prawem 

pracy. Pracownik wykonujący pracę zdalną za pośrednictwem poczty elektronicznej 



zgłasza nieobecności w pracy, w ramach uprawnień na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa pracy. W trakcie wykonywania pracy zdalnej wnioski 

dotyczące urlopu pracownik wysyła do dyrektora oraz do wiadomości do osoby 

odpowiedzialnej za kadry w szkole. 

11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie do zasad usprawiedliwiania 

nieobecności w pracy stosuje się odpowiednie regulacje przepisów Regulaminu pracy 

szkoły. 

 

§ 5.  Zadania nauczycieli pracujących zdalnie  

 

Nauczyciele wykonujący pracę zdalnie zobowiązni są do: 

1. prowadzenia zajęć z uczniami i na ich rzecz z wykorzystaniem ustalonych metod 

i technik kształcenia na odległość zgodnie z planem nauczania opracowanym dla danego 

oddziału, chyba że dyrektor ustali inną organizację pracy nauczyciela; 

2. monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i informowania uczniów  

i rodziców o postępowach w nauce i uzyskanych ocenach; 

3. sprawdzania obecności uczniów na zajęciach i odnotowywania obecności w dzienniku 

elektronicznym; 

4. dostępności w trakcie ustalonych z dyrektorem godzin na konsultacje z uczniami  

i rodzicami, które odbywać się będą przy użyciu środków komunikacji na odległość; 

5. doboru uczniom niezbędnych źródeł i treści do realizacji zajęć, takich jak: 

a. prasa – internetowe wydania gazet i czasopism,  

b. radio, internetowe radio – zarówno odpowiedniki tradycyjnych w Internecie,                       

jak i typowo internetowe,  

c. telewizja, internetowe telewizje – zarówno odpowiedniki tradycyjnych  

w Internecie, jak i typowo internetowe,  

d. książka – możliwości wykorzystania zasobów wirtualnych bibliotek,  

e. film – oferowany przez telewizje internetowe,  

f. platformy medialne – oferujące różnorodne rodzaje usług,  

g. portale informacyjne – przekazujące informacje na temat bieżących wydarzeń  

w danej dziedzinie; 

6. dokumentowania wykonywanej pracy; 

7. archiwizowania prac domowych poszczególnych uczniów i przechowywania ich do 

wglądu; 



8. niezwłocznego informowania dyrektora lub wskazanej przez dyrektora osoby  

o problemach z przeprowadzeniem zaplanowanych zajęć; 

9. współpracy z rodzicami i uczniami przy użyciu środków komunikacji na odległość, 

a w szczególności wspierania rodziców w organizacji kształcenia uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych poprzez konsultacje 

(kontakt telefoniczny, mailowy, wideokonferencje, e-dziennik) a dla uczniów 

dostosowywania metod i form pracy do potrzeb i możliwości psychofizycznych 

wynikających z opinii i orzeczeń; 

10. zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, które nauczyciel będzie przetwarzał 

wykonując pracę zdalnie – w tym nieudostępniania ich osobom trzecim; 

11. ewentualnej modyfikacji  szkolnego zestawu programów nauczania; 

12. stawienia się w pracy w przypadku odwołania przez dyrektora polecenia pracy zdalnej. 

 

§ 6.  Zadania wychowawców 

 

Wychowawca klasy/oddziału, którego zajęcia zostały zawieszone do realizacji w szkole: 

1. odpowiada za komunikację z uczniami i ich rodzicami informując o sposobie realizacji 

zajęć przewidzianych dla klasy w danym tygodniu nauki; 

2. koordynuje plan pracy swojej klasy na każdy dzień kontrolując ilość zadawanych prac, 

formę ich wykonania i obciążenie uczniów danego dnia; jeśli uzna, że ilość materiału  

i zajęć jest zbyt dużym obciążeniem dla uczniów, to wypracowuje z nauczycielami 

sposób realizacji materiału, który umożliwi uczniom jego opanowanie i wykonanie; 

3. koordynuje realizację zajęć klasy ze szczególnym uwzględnieniem ilości czasu 

spędzanego przez uczniów przed ekranem; 

4. analizuje zestawienia obecności uczniów na zajęciach i w razie potrzeby kontaktuje się  

z rodzicami ucznia celem ustalenia przyczyny niskiej frekwencji na zajęciach 

prowadzonych zdalnie; 

5. informuje dyrektora o braku możliwości skontaktowania się z uczniem i jego rodzicami 

(brak odpowiedzi od ucznia/rodziców/ nieodbieranie wiadomości wysyłanych przez  

dziennik elektroniczny lub na adres e-mail wskazany przez rodziców/smsem na numer 

telefonu wskazany przez rodziców), gdy czas ten wynosi ponad trzy dni; 

6. realizuje treści zgodnie z planem pracy wychowawczej, dostosowanym do aktualnych 

zapisów programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

 



§ 7. Organizacja kształcenia na odległość 

 
1. Kształcenie na odległość realizowane jest z uwzględnieniem zasad bezpiecznego  

i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację 

elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. 

2. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględniają zalecenia 

medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną 

(komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia.  

3. Wykorzystując narzędzia służące kształceniu na odległość nauczyciele uwzględniają 

kwestię ochrony danych osobowych i wizerunku użytkowników. 

4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają się                      

za pomocą aplikacji Microsoft Teams.  

5. Nauczyciel uwzględnienia w planowaniu i organizacji zajęć z wykorzystaniem technik 

kształcenia na odległość różne metody pracy zdalnej: 

a. metody synchronicznej – nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie,                          

np. wideolekcja na platformie Microsoft Teams, 

b. asynchronicznie – w różnym czasie, np. nagrania lekcji, prezentacje, linki                            

do materiałów edukacyjnych, dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na platformie/ 

w sieci, lekcje przez pracę w chmurze, 

c. łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie wspólnie 

miniprojektu, poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie 

przygotowanie prezentacji efektów wspólnej pracy, 

d. konsultacje, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów.  

6. Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji z zastrzeżeniem, że zajęcia 

trwają 30 minut oraz są prowadzone online. 

7. Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia na bieżąco dokumentacji działań 

edukacyjnych – zajęć on-line, prac i aktywności poleconych do realizacji uczniom,                  

prac domowych uczniów, ewentualnych sprawdzianów.  

8. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem poprzez: 

a. dziennik elektroniczny; 

b. wideokonferencje Microsoft Teams; 

c. kontakt mailowy; 

d. rozmowę telefoniczną, w przypadku braku możliwości kontaktu za pośrednictwem 

narzędzi dostępnych online – we wskazanych przez nauczyciela dniach i godzinach.  



9. W ramach aktywności związanych z kształceniem na odległość z wykorzystaniem 

Internetu, nauczyciele zobowiązani są do przekazania uczniom i rodzicom informacji  

o konieczności i sposobach zachowania bezpieczeństwa w sieci. 

10. W ramach kształcenia na odległość obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie praw 

autorskich dotyczących materiałów przekazywanych uczniom do zdalnej nauki. 

11. Wszelkie trudności związane z realizacją kształcenia na odległość, nauczyciele 

zobowiązani są do zgłaszania do dyrektora szkoły, niezwłocznie po ich wystąpieniu. 

12. Podczas zajęć obowiązuje strój i postawa dostosowana do sytuacji: 

a. należy zachowywać się zgodnie z zasadami pracy na lekcji oraz zasadami kultury 

osobistej; 

b. obowiązuje bezwzględny zakaz rejestrowania lub fotografowania spotkania, 

wizerunku uczestników; 

c. uczeń jako awatara w Microsoft Teams może używać wyłącznie swojego zdjęcia. 

13. Zachowanie ucznia podczas lekcji online jest oceniane. Uwagi dotyczące zachowania 

ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia powinien odnotować w dzienniku elektronicznym,  

a wychowawcza uwzględnić podczas wystawiania oceny zachowania. 

 

 

§ 8. Realizacja zajęć wychowania fizycznego 

 

1. W zajęciach wymagających aktywności fizycznej wybierane są ćwiczenia odpowiednie    

do możliwości i sprawności uczniów: 

a. zajęcia z wychowania fizycznego za pośrednictwem ustalonej w szkole 

platformy/narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania, 

b. zajęcia prowadzone z wykorzystaniem propozycji zdalnych lekcji wychowania 

fizycznego dostępnych w sieci, 

c. uczniom przesyłane są zestawy ćwiczeń do wykonania w domu, inspirujące uczniów 

do wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych, które umożliwiają zachowanie 

zdrowia i sprawności fizycznej, 

d. zamieszczane są filmy instruktażowe dotyczące różnorodnych ćwiczeń, 

e. realizowane są ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne możliwe do wykonania                      

w warunkach domowych, 

f. aktywność jest dokumentowana z wykorzystaniem kart zadań sportowych, 



g. turnieje w grach indywidualnych, w których uczniowie prowadzą on-line rozgrywki 

między sobą, np. turniej szachowy. 

2. Realizacja zajęć teoretycznych: 

a. planowanie, np. rozgrzewki, planu treningowego, planu żywieniowego, 

b. edukacja prozdrowotna, zasady zdrowego trybu życia, 

c. zasady gier sportowych, 

d. historie Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i w starożytności, 

e. przesyłanie materiałów zawierających informacje dotyczące np. rekomendacji 

Światowej Organizacji Zdrowia na temat aktywności fizycznej dzieci i młodzieży 

wraz z zadaniami sprawdzającymi wiedzę z danej dziedziny, 

f. testy teoretyczne sprawdzające wiedzę dotyczącą przepisów poszczególnych 

dyscyplin sportowych, 

g. udział w projektach sportowych, np. przygotowanie prezentacji lub filmu 

promującego działania sportowe szkoły, 

h. organizowanie spotkań on-line ze znanymi sportowcami, 

i. uczniowie mogą być oceniani za zadane referaty, prezentacje, opracowywanie 

planów wycieczek, planów żywieniowych (zgodnie z WSO). 

 

 

§ 9. Realizacja kształcenia zawodowego 

 

1. Nauczyciele kształcenia zawodowego przesyłają zadania i filmy instruktażowe uczniom           

w ramach praktycznej nauki zawodu za pośrednictwem przyjętych w szkole kanałów 

komunikacyjnych. 

2. Przesyłane są uczniom za pośrednictwem przyjętych w szkole kanałów komunikacyjnych 

materiały branżowe, np.: filmy prezentujące różne zawody, linki do stron i portali 

branżowych, kanały branżowe w serwisie YouTube, quizy i testy tematycznie związane            

z branżą, ankiety, karty pracy. 

3. Prowadzony jest instruktaż w formie wideokonferencji w czasie rzeczywistym, po 

którym uczniowie wykonują prace manualne na bieżąco pod nadzorem nauczyciela, 

4. Wykorzystywane są specjalistyczne programy komputerowe do wykonywania zadań         

z zakresu kształcenia w zawodzie. 



5. Nauka programów technicznych za pomocą tutoriali (samouczków) umieszczanych            

w branżowych portalach internetowych. 

6. Realizacja praktyk  zawodowych  w  formie  projektu  edukacyjnego  we  współpracy                

z pracodawcami – zespołowe, planowe działanie uczniów, pod kierunkiem opiekuna 

zespołu, którego zadaniem jest wytworzenie produktu końcowego lub rozwiązanie 

konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod, form oraz środków.                        

W trakcie realizacji  uczniowie na bieżąco zdają relację z przydzielonych zadań w 

zespole. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego uwzględnia specyfikę rzeczywistych 

zadań          w firmach danej branży oraz jest zgodny z podstawą programową kształcenia 

w danej klasie w danym zawodzie. 

 

§ 10. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno –                                                 

pedagogicznej 

 

1. Psycholog/pedagog udostępnia materiały psychoedukacyjne dotyczące motywowania 

uczniów  przez  rodziców  do   zdalnej  nauki,   sposobów  radzenia  sobie  ze  stresem     

w   czasie   pandemii,   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   przy   komputerze,    działań  

o charakterze profilaktycznym, cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi emocjami:     

Jak radzić sobie ze stresem w okresie pandemii, Trening budowania pozytywnej 

samooceny. 

2. Psycholog/pedagog szklony jest dostępny dla uczniów i rodziców on-line zgodnie                   

z harmonogramem przekazanym rodzicom przez dziennik elektroniczny. 

3. Możliwy jest codzienny kontakt z nauczycielami, wychowawcami, 

pedagogiem/psychologiem oraz ze specjalistami: kontakt telefoniczny, mailowy, 

wideokonferencje, e-dziennik, w celu porad dla uczniów i konsultacji dla rodziców 

mające na celu m.in.: podtrzymanie pozytywnych relacji, radzenie sobie z emocjami, 

poczuciem zagrożenia, osamotnienia, odizolowania, śmiercią rodzica, depresją, 

zaburzeniami odżywiania, brakiem kontaktu z rówieśnikami, zakażeniem rodzica 

koronawirusem oraz sytuacją objęcia rodziny kwarantanną, organizację nauki w domu, w 

tym motywowanie uczniów do nauki w warunkach zdalnych. 

4. Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej tj. zajęcia 

korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, porady dla uczniów  



oraz zajęcia rewalidacyjne prowadzone są z uczniem z wykorzystaniem aplikacji 

Microsoft Teams. 

5. Do zadań nauczycieli wspomagających należy: 

a. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych, 

b. robienie własnych notatek, a po lekcji kontaktowanie się z uczniem i sprawdzenie 

czy zapamiętał lub zanotował wszystko, co powinien, 

c. zadbanie o zrozumienie przekazywanych treści i poleceń, które miały miejsce                     

na lekcji, 

d. realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym, wspólnie z innymi nauczycielami, 

specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych; 

 

§ 11. Program wychowawczo-profilaktyczny  

 

1. Nauczyciele realizujący pracę zdalnie w miarę możliwości prowadzą działania 

zaplanowane w oddziałowym oraz szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym  

tj. w formie (wideokonferencji, prezentacji, e-lekcji). 

2. W przypadku zmiany formy realizacji wybranych działań zaplanowanych  

w oddziałowym oraz szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym nauczyciel 

obowiązany jest udokumentować to oraz poinformować Dyrektora. 

3. Dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, może zmodyfikować 

program szkolny wychowawczo-profilaktyczny, dostosowując go do aktualnych 

możliwości jego realizacji.  

 

§ 12. Działalność biblioteki 

 

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, 

GIS i MEN.  

Celem procedur jest: 

1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19, 

2) umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie 

wypożyczonych       pozycji przed okresem kwarantanny woluminów. 

Obowiązki czytelników: 



1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły. 

2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego: 

a) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz. 

b) Czytelnicy   mogą   składać    zamówienia    książek    drogą    elektroniczną                 

na    adres biblioteka@zsp1-gniezno.pl  

Obowiązki bibliotekarzy: 

1) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone                   

w odrębne miejsce oraz poddane 3-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, 

MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.). 

2) Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy obsługi dezynfekują 

środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu 

biblioteki. 

 

DZIAŁANIE BIBLIOTEKI: 

1) Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które 

ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji. 

2) Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną. 

3) Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy 

aktywności w formie konkursów, zabaw literackich. 

4) Nauczyciele     bibliotekarze      współpracują      z      pozostałymi      nauczycielami,                

aby wspomagać proces dydaktyczny. 

 

 

§ 13. Ocenianie i klasyfikacja 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Klasyfikacja i promowanie uczniów odbywa się na zasadach zapisanych w Statucie 

Szkoły. 

2. Sposoby oceniania są spójne z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 

3. Sposoby oceniania w nauczaniu na odległość mają charakter przejściowy, to znaczy 

obowiązują w okresie pracy zdalnej, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły. 

4. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego zapisu w dzienniku elektronicznym: 

tematów lekcji, frekwencji, terminów prac i zadań domowych.  
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5. Zdalne nauczanie nie polega wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu 

materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia. 

6. Treści przekazywane w ramach pracy zdalnej mogą służyć odbiorcom wyłącznie w 

celach edukacyjnych. 

7. Formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,                              

czy posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać 

zalecenia wynikające z w/w dokumentów.   

 

II. Zasady oceniania sposób monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy 

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej. 

2. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności            

w okresie nauki zdalnej są ujęte w przedmiotowych zasadach oceniania. 

3. Formy oceniania podczas zajęć zdalnych:  

a. wypowiedzi ustne podczas lekcji online; 

b. prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, testy) - w formie elektronicznej. 

W przypadku nauczania zdalnego nauczyciel precyzyjnie określa czas napisania 

pracy na zespole Teams. Prace odesłane po czasie nie będą uwzględniane przy 

ocenianiu;   

c. zadawane prace domowe umieszczane na zespole klasowym Teams są obowiązkowe. 

Nauczyciel określa czas na wykonanie zadania, brak zadania skutkuje brakiem 

przygotowania do lekcji i odpowiednim zapisem w dzienniku elektronicznym                     

lub oceną niedostateczną, zgodnie z ustaleniami w PZO; 

d. ocenianiu podlega także aktywność ucznia na lekcji online, udział w dyskusjach, 

wypowiedź na forum, ćwiczenie lekcyjne. 

4. W przypadku zdalnego nauczania zmianie ulegają wagi ocen:  

- sprawdziany, testy, prace klasowe – waga 3,  

- odpowiedź ustna z kamerą – waga 3,  

- odpowiedź ustna bez kamery – waga 1,  

- aktywność podczas pracy on-line i inne prace np. referaty, prezentacje- waga 1.  

5. W przypadku dostarczenia pracy napisanej niesamodzielnie (Internet/kolega/koleżanka) 

uczeń otrzymuje punkty ujemne zgodnie z punktem 20 Punktowego Systemu Oceniania 

Zachowania. Uczeń zobowiązany jest do dostarczenia pracy w terminie ustalonym             

z nauczyciele 

 



III. Zasady klasyfikacji uczniów: 

1. Klasyfikowanie   i   promowanie   uczniów   odbywa   się   na   zasadach   opisanych                

w Statucie Szkoły. 

2. O zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną oceną zachowania wychowawca klasy 

informuje rodziców/prawnych opiekunów przez dziennik elektroniczny. 

3. Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu uwzględnia się: 

a. oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej, 

b. oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu. 

4. Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania uwzględnia się: 

a. systematyczność   i   sumienność   wywiązywania   się   z   obowiązku   szkolnego              

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, przy 

czym poprzez potwierdzenie spełnienia obowiązku szkolnego rozumie się w tym 

przypadku logowanie się na kontach wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora 

oraz wymianę  z nauczycielem informacji dotyczących sposobu wykonywania zadań 

zleconych przez nauczyciela, 

b. samodzielność     w     wykonywaniu     zadań     zleconych     przez      nauczyciela,             

w szczególności nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne 

wykonanie przez ucznia, 

c. aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 

5. Jeżeli rodzic lub pełnoletni uczeń uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub       ocena       klasyfikacyjna       zachowania       została       ustalona       niezgodnie              

z prawem i procedurą, ma prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji zgłosić swoje 

zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie elektronicznej w porozumieniu z  

wychowawcą klasą.  

6. Pozostałe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania regulują dotychczasowe 

zapisy Statutu Szkoły. 

 

IV. Informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce 

 

1. Nauczyciel  informuje  ucznia  o  postępach  w   nauce,  informację tę przekazuje drogą 

elektroniczną przez dziennik elektroniczny. 



2. Nauczyciel  na   bieżąco   informuje  rodzica,  drogą  elektroniczną  przez   dziennik 

elektroniczny,   o pojawiających     się     trudnościach  w opanowaniu      przez     ucznia     

wiedzy  i umiejętności wynikających ze specyfiki nauczania na odległość. 

 

V. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy 

 

1. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe przeprowadza się w sytuacjach określonych                 

w dotychczas obowiązujących aktach prawnych. 

2. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy przeprowadza się na wniosek rodzica/ opiekuna 

prawnego lub ucznia pełnoletniego. Wniosek powinien być przesłany przez dziennik 

elektroniczny ewentualnie drogą e-mailową na adres szkoły: sekretariat@zsp1-

gniezno.pl,  a w przypadku braku takiej możliwości przesłany pocztą lub przyniesiony do 

szkoły   w wersji papierowej. 

3. Dyrektor przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego/ poczty elektronicznej uzgadnia              

z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia lub uczniem pełnoletnim datę i godzinę 

egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego. Tymi samymi kanałami potwierdza fakt 

przyjęcia terminu przez nich. 

4. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej 

podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez dziennik 

elektroniczny rodzicom/opiekunom prawnym i uczniowi. 

5. Egzamin jest przeprowadzany za pomocą aplikacji Teams w ramach Microsoft Office 

365 i odbywa się metodą  pracy synchronicznej. 

6. W sytuacjach szczególnych, gdy uczniowie nie posiadają narzędzi informatycznych            

i dostępu do sieci egzamin może odbyć się także na terenie szkoły po wcześniejszym 

ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP. 

7. W przypadku braku możliwości przystąpienia przez ucznia do egzaminu ze 

względu na stan zdrowia, uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan 

zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy 

szkoły. 

8. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

9. Z egzaminu sporządza się protokół. 

10. Do protokołu dołącza się wydrukowane pisemne prace ucznia i zwięzłą informację                   

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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§ 14. Rada pedagogiczna 

 

1. W przypadku całościowego zawieszenia zajęć w szkole i wynikającego z tego 

ograniczenia w jej funkcjonowaniu, zebrania rady pedagogicznej odbywają się przy 

użyciu środków komunikacji na odległość zgodnie z Regulaminem rady pedagogicznej w 

Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie. 

2. Uchwały podejmowane przez radę pedagogiczną w trybie pracy zdalnej glosowaniem 

online będą wiążące. 

3. Członkowie rady pedagogicznej uczestniczący w zebraniu przy pomocy środków 

komunikacji na odległość zobowiązani są do zapewnienia warunków, które zapewnią 

pełną poufność omawianych na zebraniu treści. 

W przypadku zebrań odbywających się z użyciem środków komunikacji na odległość 

przewodniczący rady pedagogicznej informuje członków rady pedagogicznej o porządku 

zebrania poprzez dziennik elektroniczny/e-mail. 

 

 

§ 15. Postanowienia końcowe 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r. 

 

 

 

 

 Dyrektor ZSPU 

  /-/ mgr Dariusz Banicki 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej w Szkole 
 

 

 

 

 

  ___________________                                                                                                           ______________________ 
(pieczęć placówki)                                                                                                        (miejscowość, data) 
 
 
 
 

_____________________________________ 
(imię i nazwisko pracownika) 

 
 
 

___________________________ 
     (stanowisko) 

 
 

POLECENIE PRACY ZDALNEJ 
 
 Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r., poz. 374 ze zm.) polecam Pani/Panu 

_________________  (imię i nazwisko) świadczenie pracy poza miejscem jej stałego 

wykonywania, tj. w formie pracy zdalnej na czas zagrożenia wywołanego COVID-19 od ______ 

do __________*. 

 

Jednocześnie proszę o stosowanie się do zapisów Regulaminu organizacji pracy zdalnej w 

Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

 

 

 
 
 

______________________________________ 
            (data i podpis dyrektora szkoły) 

 
 
 
 
 
 
* Pracodawca może skrócić i wydłużyć okres świadczenia pracy na czas oznaczony, uzasadniony 
przeciwdziałaniem COVID-19. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć́ polecenie wykonywania 
pracy zdalnej.  


