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                                                                                                 Załącznik do Zarządzenia nr 49 /2021 

                                                                                                                Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 

                                                                                                     z Oddziałami Integracyjnymi 

                                                                                                                      im. Adama Mickiewicza  w Chrzanowie 

                                                                                               z dnia 16 grudnia  2021 r. 

 

 

ZASADY ORGANIZACJI ZDALNEJ FORMY KSZTAŁCENIA W KLASACH I - VIII 

 

§1 

Organizacja nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 

1. Celem pracy w trybie zdalnym przy użyciu narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość jest edukacja oraz zachowanie priorytetów wychowawczych 

zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 

2. Wszelkie czynności podejmowane w celu realizacji podstawy programowej należy 

planować zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych w 

formie lekcji online. Zaplanowane działania należy zamieścić w terminarzu w dzienniku 

elektronicznym.  

3. W realizacji kształcenia na odległość szkoła wykorzystuje środki komunikacji 

elektronicznej zapewniające wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub 

rodzicem, w szczególności: 

1) dziennik elektroniczny Librus Synergia, 

2) aplikację Microsoft Teams. 

4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane 

z wykorzystaniem w szczególności:  

1) podręczników, ćwiczeń, kart pracy, które uczeń posiada; 

2) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem 

www.epodreczniki.pl; 

3) 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;  

4) materiałów edukacyjnych przesyłanych przez nauczycieli w postaci odnośników  

do sprawdzonych pod względem merytorycznym przez nauczycieli stron 

internetowych, 

5) innych niż wymienione w pkt 1- 4 materiałów wskazanych przez nauczyciela. 

5. Wszystkie zdalne zajęcia edukacyjne dla uczniów odbywają się  

z wykorzystaniem MS Teams. 

http://www.epodreczniki.pl/
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6. Zajęcia nauczania indywidualnego, zajęć dla obcokrajowców,  zajęć rozwijających 

zainteresowania oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne 

realizowane są zdalnie. 

7. Zajęcia rewalidacyjne ( logopedia, fizjoterapia, rewalidacja ogólna, socjoterapia) są 

realizowane na terenie szkoły w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą 

zajęcia. 

8. W dniach 20 - 22 grudnia 2021 r. zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu 

i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego są organizowane na terenie szkoły w formie stacjonarnej. 

9. Zajęcia są realizowane zgodnie z dotychczas obowiązującym tygodniowym rozkładem 

zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem przerw międzylekcyjnych.  

10. W trakcie jednej jednostki zajęć, z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

uczeń nie może korzystać z monitora dłużej niż 30 minut, przy zachowaniu 

obowiązującego czasu trwania zajęć.  

11. Udział w zajęciach zdalnych jest obowiązkowy. Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych 

jest monitorowane przez nauczycieli i wychowawców poprzez sprawdzanie obecności  

na poszczególnych zajęciach prowadzonych online.  

12. W trakcie zajęć realizowanych w formie online, zabronione jest nagrywanie i/lub 

fotografowanie bez wiedzy i zgody prowadzącego oraz pozostałych uczestników lekcji.  

13. Materiały udostępniane przez nauczycieli są przeznaczone wyłącznie do użytku osób, 

którym zostały one udostępnione i nie mogą być rozpowszechniane w Internecie, chyba 

że prowadzący wyrazi na to zgodę. 

14. W lekcjach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby należące do danej klasy lub grupy 

zajęciowej. Zabrania się udostępniania linków do zajęć osobom postronnym oraz 

umożliwiania obserwacji prowadzonych zajęć. 

15. Podczas zajęć edukacyjnych realizowanych w formie online zaleca się włączenie kamer. 

Włączenie mikrofonu jest obowiązkowe. 

16. Podstawowym sposobem przesyłania materiałów edukacyjnych, ćwiczeń i zadań jest 

dziennik elektroniczny, a pliki przesyłane są przez zakładkę zadania domowe lub 

w aplikacji Teams. 

17. Nauczyciel ustala czas na wykonanie i odesłanie przez uczniów zadanych prac drogą 

elektroniczną, z zastrzeżeniem, że czas wyznaczony na wykonanie i odesłanie 

do nauczyciela zadanej pracy musi być na tyle długi, aby uwzględniał m.in. ewentualnie 

występujące trudności techniczne, takie jak brak dostępu w danym czasie do komputera, 

brak Internetu, itp. 

18. Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mają możliwości realizacji 

zajęć online w miejscu zamieszkania, zostaną zorganizowane zajęcia w szkole 

lub umożliwi się uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość na terenie szkoły. 
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19. Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w statucie szkoły. 

20. Zapewnia się możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne 

w formie online: 

a) dla uczniów podczas zajęć edukacyjnych w czasie wyznaczonym na pracę 

samodzielną uczniów, 

b) dla rodziców zgodnie z harmonogramem ustalonym w kalendarzu organizacyjnym 

szkoły (dni otwarte, zebrania z rodzicami). 

21. Na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I-III, którzy nie mogą zapewnić 

opieki swoim dzieciom szkoła organizuje działalność opiekuńczą.   

22. Dzieciom objętym tą opieką umożliwia się realizację zajęć z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. 

23. Na terenie szkoły mogą być organizowane konsultacje, dla uczniów klas ósmych, 

indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne 

z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

24. Dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole w celu przeprowadzenia 

poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów. 

 

§2 

Zasady pracy nauczycieli 

 

1. W okresie kształcenia na odległość nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach 

obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 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, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).  

Godziny ponadwymiarowe zrealizowane w ramach zajęć z wykorzystaniem metod oraz 

technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia na czas zawieszenia 

zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, będą wypłacane w wymiarze nie 

większym niż przewiduje arkusz organizacyjny na rok szkolny 2021/2022 i zatwierdzone 

aneksy do arkusza, na podstawie przedstawionej przez nauczyciela dokumentacji.  

2. Nauczyciele co do zasady prowadzą zajęcia na terenie szkoły. W związku z realizacją 

nauczania zdalnego nauczyciel ma prawo do korzystania z własnego sprzętu 

komputerowego.  

Nauczyciel realizujący nauczanie zdalne może zostać oddelegowany do pracy w miejscu 

zamieszkania z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań 

na terenie szkoły. Okres wykonywania pracy zdalnej może być dowolnie kształtowany 

przez dyrektora, który przy jego modyfikacji uwzględnia stopień zagrożenia 
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rozprzestrzenianiem się COVID-19 na danym obszarze oraz potrzeby organizacyjne 

szkoły. W miarę posiadanych możliwości dyrektor może wypożyczyć sprzęt 

komputerowy nauczycielowi oddelegowanemu do pracy w miejscu zamieszkania.  

W przypadku realizacji nauczania zdalnego w miejscu zamieszkania nauczyciel 

zobowiązany jest do zorganizowania stanowiska pracy w sposób zapewniający 

bezpieczne i higieniczne warunki realizowanych zajęć. Jest także zobowiązany do 

zachowania należytej staranności w dbaniu o mienie pracodawcy oraz do zabezpieczania 

dostępu do sprzętu służbowego oraz posiadanych danych i informacji (w tym także 

znajdujących się na nośnikach papierowych) przed osobami postronnymi, w tym 

wspólnie z nim zamieszkującymi oraz ich zniszczeniem. Wykonywanie pracy w formie 

zdalnej nie zwalnia nauczyciela z obowiązku przestrzegania ochrony danych osobowych.  

3. Wychowawca oddziału jest zobowiązany do reagowania na bieżące potrzeby i problemy 

związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają uczniowie i rodzice. 

4. Wychowawca oddziału we współpracy z pedagogiem oraz nauczycielami realizującymi 

zajęcia edukacyjne w danym oddziale koordynuje udzielanie uczniom pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

5. Nauczyciele pracują zdalnie w następujący sposób: 

a) realizują godziny dydaktyczne w formie zajęć online z uczniami, zgodnie 

z obowiązującym tygodniowym harmonogramem/rozkładem zajęć edukacyjnych 

i oznaczeniem zajęć w terminarzu e-dziennika (w terminarzu nauczyciel podaje opis: 

lekcja online link do bezpośredniego dołączenia do lekcji, imię i nazwisko 

nauczyciela). 

b) w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy wykonują inne dodatkowe zajęcia 

i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły m.in. przygotowanie do zajęć, 

samokształcenie, kontakt bieżący z uczniami i rodzicami, poprawa zadań i testów 

uczniowskich, zebrania rady pedagogicznej, konsultacje indywidualne lub grupowe 

dla uczniów i rodziców. 

6. Lekcja online – zajęcia powinny być tak skonstruowane, żeby uwzględniały 

naprzemienne korzystanie z komputera i „tradycyjnych” narzędzi, jak zeszyt 

czy podręcznik. Łączny czas trwania zajęć wynosi 45min., w tym czas pracy z monitorem 

ekranowym do 30 min.  

Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej online wykonuje czynności 

organizacyjne m.in. sprawdza obecność uczniów na lekcji, podaje temat zajęć, 

przedstawia cel lekcji, a następnie prowadzi część właściwą lekcji tj. realizuje treści 

programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu 

przygotowanych przed rozpoczęciem zajęć. Zajęcia prowadzone są  w czasie 

rzeczywistym, za pośrednictwem wideokonferencji prowadzonych za pomocą aplikacji 

Teams.  

Część lekcji stanowić może pracę samodzielną uczniów, bez udziału monitora 

ekranowego.  

W tym czasie uczniowie wykonują zlecone przez nauczyciela ćwiczenia, redagują 
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notatki, rozwiązują zadania i inne prace związane z tematem zajęć. Nauczyciel pozostaje 

w tym czasie do dyspozycji uczniów i w razie potrzeby wskazanej przez uczniów 

wspomaga ich w pracy samodzielnej, konsultuje. 

O ustalonej przez nauczyciela godzinie (ok.10-15 minut przed końcem lekcji) uczniowie 

włączają kamery i uczestniczą w dalszej części lekcji kierowanej przez nauczyciela. 

7. Nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest do odpowiedniego doboru 

wykonywanych ćwiczeń i innych form aktywności fizycznej do warunków domowych 

ucznia w celu zapewnienia jego bezpieczeństwa. 

8. Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia jest w stałym kontakcie z uczniami 

i rodzicami, wspomaga ucznia w realizacji zadań zlecanych przez nauczycieli, 

wykorzystując utworzone wirtualne grupy. 

9. Nauczyciel bibliotekarz pracuje zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok 

szkolny. Wypożycza uczniom podręczniki, ćwiczenia oraz lektury i pozostały księgozbiór 

w terminach uzgodnionych z nauczycielami oraz uczniami i rodzicami. Zapotrzebowanie 

na podręczniki i pozostałą część księgozbioru oraz termin ich wypożyczenia nauczyciele, 

uczniowie i rodzice ustalają z nauczycielem bibliotekarzem poprzez wiadomości 

w dzienniku elektronicznym. 

10. Pedagog, psycholog i logopeda szkolny pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

Potrzebę konsultacji z pedagogiem, psychologiem i logopedą szkolnym ustala się poprzez 

wiadomości w dzienniku elektronicznym.  

11.  Podczas pracy zdalnej nauczyciele i uczniowie/rodzice zobowiązani są do uwzględniania 

przepisów wynikających z ustawy o RODO. 

12. Biorąc pod uwagę wykorzystanie w celu zdalnego nauczania platform umożliwiających 

prowadzenie lekcji online, a także komunikację na odległość w innych formach 

informuję, że: 

a) Administratorem danych osobowych uczniów, nauczycieli, pracowników 

niepedagogicznych Szkoły oraz w niezbędnym zakresie jego rodziców nadal pozostaje 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama 

Mickiewicza w Chrzanowie, ul. Zielona 15, 32-500 Chrzanów; 

b) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem 

ochrony danych pod adresem: baranowskaodo@gmail.com 

c) Dane osobowe uczniów, nauczycieli pracowników niepedagogicznych Szkoły oraz  

w niezbędnym zakresie jego rodziców są przetwarzane w celu prowadzenia zajęć 

w ramach zdalnego nauczania oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji, w tym 

do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, a przetwarzanie to odbywa się 

w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie art. 52 ustawy – 

Prawo oświatowe, w związku z art. 6 ust.1 lit. e rozporządzenia ogólnego o ochronie 

danych osobowych (RODO), 

d) Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania (imiona  

i nazwiska, adresy mailowe, dane niezbędne do logowania w przypadku korzystania 

z lekcji online obraz kamery - wizerunek oraz dźwięk - wizerunek głosowy) są 
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dostawcy usług internetowych dostarczanych nam w celu zdalnego nauczania na 

podstawie zawartych umów obejmujących powierzanie przetwarzania danych 

osobowych. 

e) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami 

wynikającymi z RODO; 

f) Dane osobowe zgromadzone w związku ze zdalnym nauczaniem będą przechowywane 

przez okres wynikający z przepisów prawa; 

g) Uczniowi i jego rodzicom, pracownikom Szkoły przysługuje prawo dostępu do danych 

osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania 

ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

h) Uczniowi i jego rodzicom, pracownikom Szkoły przysługuje prawo do wniesienia 

sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających 

z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, 

ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych w art. 20 RODO. 

i) W związku ze zdalnym nauczaniem nie dochodzi do wyłączenia zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa art. 22 ust.1 RODO 

co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców, pracowników Szkoły 

nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili tych 

osób; 

j) Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe 

jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

k) Podanie danych ucznia lub jego rodziców oraz nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych Szkoły jest obowiązkowe w celu realizacji obowiązku nauki 

w formie zdalnej - na podstawie art. 35 ustawy z 14.12.2016r. – Prawo oświatowe, 

w związku z art.6 ust.1 lit. e RODO. 

 

 

 

 


