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§1.  

Podstawa prawna 

 

1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 
1) rozporz  zenia Ministra E ukacji Naro owej z  nia    marca      roku w sprawie 

szczego lnyc  rozwi zan  w okresie czasowego ograniczenia  unkcjonowania je nostek 
systemu os wiaty w zwi zku z zapo ieganiem  przeciw ziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. z      r. poz. 493 z późn. zm.); 

2) ustawy z   marca      r. o szczególnyc  rozwi zaniac  zwi zanyc  z zapo ieganiem  
przeciw ziałaniem i zwalczaniem COVID-19  innyc  c oró  zakaźnyc  oraz wywołanyc  
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374); 

3) ustawa z dnia 26 stycznia 2982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2020 r. poz. 2215); 
4) ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.); 
5) rozporz  zenia Parlamentu Europejskiego i Ra y (UE)   16/679 z  7 kwietnia 2016 r.  

w sprawie oc rony osó   izycznyc  w zwi zku z przetwarzaniem  anyc  oso owyc   
i w sprawie swo o nego przepływu takic   anyc  oraz uc ylenia  yrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporz  zenie oc ronie  anyc ) (Dz. Urz. UE L Nr 119  str. 1  ze zm.). 

 

§2.  

Informacje ogólne 

1. Regulamin jest aktem wewnętrznym Szkoły Po stawowej Nr   w Gnieźnie i powstał  
w celu ustalenia reguł organizacji pracy placówki  w tym kształcenia na o ległość oraz realizacji 
innyc  za ań placówki w przypa ku częściowego lu  całościowego ograniczenia jej 
funkcjonowania. 

2. Regulamin o owi zuje wszystkie oso y  które wykonuj  pracę z aln    ez wzglę u na 
 ormę zatru nienia. 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Po stawow  Nr    w Gnieźnie; 
2)  yrektorze   yrektorze szkoły – należy przez to rozumieć  yrektora Szkoły Po stawowej 

Nr   w Gnieźnie; 

3) pracy zdalnej: 
 dla pracowników administracji należy przez to rozumieć pracę wykonywan  poza 

miejscem stałego wykonywania o owi zków służ owyc ; praca zdalna nie 
stanowi telepracy w rozumieniu Kodeksu pracy; 

  la nauczycieli należy przez to rozumieć pracę wykonywana z wykorzystaniem 
meto  i tec nik kształcenia na o ległość; 

4) częściowym zawieszeniu zajęć (Warinat B) – należy przez to rozumieć zawieszenie zajęć 
realizowanyc  na terenie szkoły  la grupy lu  o  ziału, lub klasy, lub etapu edukacyjnego 
na po stawie § 18 ust.  a rozporz  zenia Ministra E ukacji Naro owej i Sportu  
z 31 gru nia      r. w sprawie  ezpieczeństwa i  igieny w pu licznyc  i niepu licznych 
szkołac  i placówkac  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166, 1386);  

5) całościowym zawieszeniu zajęć (Warinat C) – należy przez to rozumieć zawieszenie 
realizacji wszystkic  zajęć na terenie szkoły na po stawie § 18 ust.  a rozporz  zenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 gru nia      r. w sprawie  ezpieczeństwa  
i  igieny w pu licznyc  i niepu licznyc  szkołac  i placówkac  (Dz.U. z      r. poz. 1166  
1386). 
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§3.  

Zadania dyrektora 

Dyrektor w przypa ku całościowego lu  częściowego zawieszenia zajęć w szkole: 
1) o powia a za organizację kształcenia na o ległość z wykorzystaniem meto  lu  tec nik 

kształcenia na o ległość lu  w inny sposó ; 
2) o powia a za organizację pracy nauczycieli oraz pozostałyc  pracowników szkoły  w tym 

polecanie pracy zdalnej; 
3) ustala czy uczniowie i nauczyciele maj   ostęp  o infrastruktury informatycznej, 

oprogramowania i internetu umożliwiaj cyc  interakcję mię zy uczniami a nauczycielami 
prowa z cymi zajęcia; 

4) określa technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do 
realizacji zajęć; 

5) określa zasa y  ezpiecznego uczestnictwa w zajęciac  prowa zonyc  przy użyciu meto   
i tec nik kształcenia na o ległość; 

6) ustala  we współpracy z nauczycielami  źró ła i materiały niez ę ne  o realizacji zajęć   
z któryc  uczniowie mog  korzystać; 

7) ustala z nauczycielami potrze ę mo y ikacji o powie nio zestawu programów wyc owania 
przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania oraz, w razie potrzeby, 
modyfikuje ten zestaw; 

8) ustala  w porozumieniu z ra   pe agogiczn  i ra   ro ziców  potrze ę mo y ikacji  
w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz,  
w razie potrzeby, modyfikuje ten program; 

9) zo owi zany jest  o powiadomienia rodziców, uczniów oraz nauczycieli, w jaki sposób 
 ę zie zorganizowane w szkole kształcenie  w tym kształcenie specjalne  pomoc 
psychologiczno-pe agogiczna  zajęcia rewali acyjno-wychowawcze, zajęcia  y aktyczno – 
wychowawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz go ziny  yrektorskie wynikaj ce  
z arkusza organizacyjnego szkoły na  any rok szkolnym  a w przypadku obcokrajowców 
 o atkowa nauka języka polskiego i zajęcia wyrównawcze  o któryc  mowa w art. 165 ust. 
10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 

10)  zo owi zany jest  o określenia  ormy i terminów kontaktu czy konsultacji nauczyciela  
z rodzicami i uczniami oraz przekazuje tę in ormację ro zicom i uczniom;  

11) ustala z nauczycielami tygo niowy zakres treści nauczania z zajęć wynikaj cyc   
z ramowyc  planów nauczania  o zrealizowania w poszczególnyc  o  ziałac  klas 
uwzglę niaj c m.in.: równomierne o ci żenie ucznia zajęciami w  anym  niu  
zróżnicowanie tyc  zajęć  możliwości psyc o izyczne ucznia  ł czenie naprzemienne 
kształcenia z użyciem monitorów ekranowyc  i  ez ic  użycia  ograniczenia wynikaj ce ze 
specy iki zajęć  konieczność zapewnienia  ezpieczeństwa wynikaj cego ze specy iki zajęć; 

12) ustala  we współpracy z nauczycielami w jaki sposó   ę zie monitorowana i spraw zana 
wiedza ucznia oraz postępy w nauce; 

13) określa sposó  spraw zania o ecności uczniów na zajęciac  oraz sposó  i termin 
usprawie liwiania nieo ecności na zajęciac  e ukacyjnyc ; 

14) ustala warunki i sposób: 
a) przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego,  
b) przeprowa zenia spraw zianu wia omości i umiejętności  
c) wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia 

zastrzeżenia  o try u ustalenia tej oceny  
d) zaliczania zajęć w  ormac  pozaszkolnyc ; 

15) koor ynuje współpracę nauczycieli z uczniami lu  ro zicami  uwzglę niaj c potrze y 
e ukacyjne i możliwości psyc o izyczne  zieci i uczniów; 

16) prowa zi monitoring aktywności pracowników szkoły; 
17) ustala sposó   okumentowania realizacji za ań szkoły i wery ikuje wykonanie za ań; 
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18) określa zasa y zaliczania  o wymiaru go zin poszczególnyc  zajęć realizowanyc  przez 
nauczycieli z wykorzystaniem meto  i tec nik kształcenia na o ległość lu  innego sposo u 
kształcenia; 

19) może o wołać polecenie pracy z alnej; 
20) informuje uczniów i rodziców o zasadach ochrony danyc  oso owyc  w trakcie zajęć 

prowa zonyc  przy użyciu meto  i tec nik kształcenia na o ległość; 
21) uwzglę niaj c: 

a) ustalenia  otycz ce tygo niowego zakresu treści nauczania z zajęć wynikaj cyc  
z ramowyc  planów nauczania  la poszczególnyc  typów szkół  o zrealizowania 
w poszczególnyc  o  ziałac  klas  lub 

b) realizację zajęć z wykorzystaniem meto  i tec nik kształcenia na o ległość lu  
innego sposo u realizacji zajęć lu  

c) możliwe ograniczenia wynikaj ce ze specy iki zajęć 
może zo owi zać nauczyciela  o realizacji zajęć wynikaj cyc  z prowa zonej przez szkołę 
 ziałalności opiekuńczo-wychowawczej. 

 

§4.  
Praca zdalna 

1. W przypa ku częściowego lu  całościowego zawieszenia zajęć w szkole  yrektor może 
polecić wykonywanie pracy z alnej pracownikowi  pracownikom szkoły. 

2. Pracowników a ministracji i o sługi o owi zuje wówczas Regulamin pracy zdalnej 
przez pracowników administracji i obsługi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gnieźnie. 

3. W przypa ku częściowego zawieszenia zajeć w szkole  pracownicy a ministracji  
i o sługi  jeśli  yrektor nie polecił im pracy z alnej  wykonuj  swoj  pracę na terenie szkoły. 

4. Pracownik szkoły skierowany na kwarantannę może za zgo    yrektora wykonywać 
pracę z aln  w czasie o  ywania kwarantanny  jeśli wyrazi na to pisemn  proś ę skierowan  
do dyrektora. 

5. Nauczyciele  wyc owawcy i inni pracownicy pe agogiczni szkoły  którym polecona 
zostało wykonywanie pracy z alnej – zgo nie z zał cznikiem nr 1  o niniejszego Regulaminu  
realizuj  zajęcia z uczniami z wykorzystaniem meto  i tec nik kształcenia na o ległość lub  
w inny ustalony sposób. 

6. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem meto  i tec nik kształcenia na o ległość lu  
innego sposo u realizacji zajęć nauczyciel realizuje w ramac  o owi zuj cego go tygo niowego 
o owi zkowego wymiaru go zin zajęć  y aktycznyc   wyc owawczyc  i opiekuńczyc   
prowa zonyc   ezpośre nio z uczniami al o na ic  rzecz  a w przypa ku go zin zajęć 
realizowanyc  powyżej tygo niowego o owi zkowego wymiaru go zin zajęć  y aktycznyc   
wyc owawczyc  lu  opiekuńczyc  – w ramach godzin ponadwymiarowych. 

7. Praca w go zinac  pona wymiarowyc  może  yć wykonywana na po stawie 
polecenia Dyrektora wy anego za pośre nictwem poczty elektronicznej. 

8. Zajęcia  y aktyczne  wyc owawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem meto  
i tec nik s  zaliczone  o tygo niowego o owi zkowego wymiaru zajęć nauczyciela  jeżeli 
nauczyciel realizuje za ania określone w § 5 niniejszego Regulaminu. 

9. Rozliczenie go zin pona wymiarowyc  realizowanyc  w ramac  zajęć  
z wykorzystaniem metod i tec nik kształcenia na o ległość o  ywa się na zasa ac  ustalonyc  
w szkole 

10. W przypa ku potrze y skorzystania z uprawnień urlopowych gwarantowanych 
prawem pracy. Pracownik wykonuj cy pracę z aln  za pośre nictwem poczty elektronicznej 
zgłasza nieo ecności w pracy  w ramac  uprawnień na po stawie powszec nie o owi zuj cyc  
przepisów prawa pracy. W trakcie wykonywania pracy z alnej wnioski  otycz ce urlopu 
pracownik wysyła  o  yrektora oraz  o wia omości  o oso y o powie zialnej za ka ry  
w szkole. 
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11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie do zasad usprawiedliwiania 
nieo ecności w pracy stosuje się o powie nie regulacje przepisów Regulaminu pracy szkoły. 

 

§5.  
Zadania nauczycieli pracujących zdalnie 

1. Nauczyciele wykonuj cy pracę z alnie zo owi zni s   o: 

1) prowa zenia zajęć z uczniami i na ic  rzecz z wykorzystaniem ustalonyc  meto  i tec nik 
kształcenia na o ległość lu  innego sposo u realizacji zgo nie z planem nauczania 
opracowanym  la  anego o  ziału  c y a że  yrektor ustali inn  organizację pracy 
nauczyciela; 

2) monitorowania postępów uczniów i wery ikacji ic  wie zy i in ormowania uczniów  
i ro ziców o postępowac  w nauce i uzyskanyc  ocenac ; 

3) sprawdzania obecności uczniów na zajęciac ; 

4)  ostępności w trakcie ustalonyc  z  yrektorem go zin na konsultacje z uczniami  
i ro zicami  które o  ywać się  ę   przy użyciu śro ków komunikacji na o ległość; 

5)  o oru uczniom niez ę nyc  źró eł i treści  o 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) ksi żka – możliwości wykorzystania zaso ów wirtualnyc   i liotek   
e) film – oferowany przez telewizje internetowe,  

f) platformy medialne – o eruj ce różnoro ne ro zaje usług   
g) portale informacyjne – przekazuj ce in ormacje na temat  ież cyc  wy arzeń  

w danej dziedzinie; 
6) dokumentowania wykonywanej pracy; 

7) archiwizowania prac domowych poszczególnych uczniów i przechowywania ich do 
wgl  u; 

8) niezwłocznego in ormowania  yrektora lu  wskazanej przez  yrektora oso y  
o problemac  z przeprowa zeniem zaplanowanyc  zajęć; 

9) współpracy z ro zicami i uczniami przy użyciu śro ków komunikacji na o ległość; 

10) zapewnienia  ezpieczeństwa  anyc  oso owyc   które nauczyciel  ę zie przetwarza 
wykonuj c pracę z alnie – w tym nieu ostępniania ic  osobom trzecim; 

11) wspierania ro ziców w organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrze ami 
e ukacyjnymi  w tym niepełnosprawnyc  poprzez: 

a) opracowanie materiałow i pomocy  y aktycznyc   

b) kontakt z uczniami/rodzicami o charakterze dydaktycznym (kontakt  
z nauczycielami i specjalistami: kontakt telefoniczny, mailowy, wideokonferencje, 
inne ustalone wspólnie; prowa zenie przez specjalistów  yżurów tele onicznyc  
oraz mailowych dla rodziców lub w innej, wspólnie ustalonej formie; 
prowa zenie zajęć in ywi ualnych z dzieckiem z wykorzystaniem 
komunikatorów internetowych), 

c) rozmowy wspieraj ce prowa zone przez specjalistów i nauczycieli (z uczniami  
i ro zicami maj ce na celu m.in.: po trzymanie pozytywnyc  relacji  ra zenie 
so ie z emocjami  poczuciem zagrożenia  osamotnienia, odizolowania, 
organizację nauki w  omu  w tym motywowanie uczniów  o nauki w warunkac  
zdalnych, informowanie o egzaminach próbnych, egzaminie ósmoklasisty); 

12)  realizować zajęcia zlecone przez  yrektora a wynikaj ce z prowa zonej przez szkołę 
 ziałalności opiekuńczo-wyc owawczej. Zajęcia te nauczyciel realizuje w ramac  
o owi zuj cego go tygo niowego o owi zkowego wymiaru go zin zajęć  y aktycznyc   
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wyc owawczyc  i opiekuńczyc   prowa zonyc   ezpośre nio z uczniami lu  
wychowankami albo na ich rzecz  a w przypa ku go zin zajęć realizowanyc  powyżej 
tygo niowego o owi zkowego wymiaru go zin zajęć  y aktycznyc   wyc owawczyc   
i lu  opiekuńczyc  – w ramach godzin ponadwymiarowych; 

13) ewentualnej modyfikacji  szkolnego zestawu programów nauczania; 

14) stawienia się w pracy w przypa ku o wołania przez  yrektora polecenia pracy z alnej; 
15) w przypadku pedagogów i psychologów szkolnych, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych: 
a) prowa zenie pora  i konsultacji  grup wsparcia zwi zanyc  ze zgłaszanymi 

przez rodziców i uczniów problemami; 
b)  organziowanie pomocy w rozwi zywaniu sytuacji kryzysowyc  wynikaj cyc   

z obecnego stanu epidemii; 
c) u ostępnianie materiałów psyc oe ukacyjnyc   otycz cyc  motywowania 

uczniów przez rodziców do zdalnej nauki, sposobów radzenia sobie ze stresem 
w czasie pan emii   ezpieczeństwa i  igieny pracy przy komputerze   ziałań   
o charakterze profilaktycznym, cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi 
emocjami; 

d) wyszukiwanie miejsc wsparcia dla rodziców i przekazywanie im informacji 
o pomocy psychologicznej i dydaktycznej (m.in. Psychologiczne Centrum 
Wsparcia  la Ro ziców i Uczniów  Fun acja Szkoła na Wi elcu-Paczka dobra), 

e) prowadzenie konsultacji telefonicznych z psychologami i specjalistami  
z poradni psychologiczno-pe agogicznyc   otycz ce uzyskania przez ucznia 
nowego orzeczenia o potrze ie kształcenia specjalnego; 

16) w przypadku nauczyciela bibliotekarza prowadzenie  ziałalności o c arakterze 
propagatorskim wskazuj cym  np. strony internetowe największyc   i liotek w Polsce 
oraz serwisów internetowyc  u ostępniaj cyc  au io ooki  w tym z lekturami szkolnymi  
a także u ostępnianie w wersji elektronicznej we ług potrzeb nauczycieli, rodziców  
i uczniów po ręczników  materiałów e ukacyjnyc  i materiałów ćwiczeniowyc  oraz 
innyc  materiałów  i liotecznyc . 
2. W uzasa nionyc  przypa kac   na polecenie kierownictwa szkoły każ y nauczyciel 

wykonuj cy pracę z alnie  niezależnie o  wymiaru etatu zo owi zany jest w terminie  

7 dni po zrealizowanym tygodniu zajęć  przygotować i przesłać „Sprawoz anie z 

realizacji go zin pracy nauczyciela” za ty zień poprze ni  zgo nie  

z zał cznikiem nr    o niniejszego Regulaminu. 

 

§6.  
Zadania wychowawców 

Wyc owawca klasy/o  ziału  którego zajęcia zostały zawieszone  o realizacji w szkole: 
1) o powia a za komunikację z uczniami i ic  ro zicami in ormuj c o sposo ie realizacji 

zajęć przewi zianyc   la klasy w  anym tygo niu nauki; 
2) koor ynuje plan pracy swojej klasy na każ y  zień kontroluj c ilość za awanyc  prac  

 ormę ic  wykonania i o ci żenie uczniów  anego  nia; jeśli uzna  że ilość materiału  
i zajęć jest zbyt  użym o ci żeniem  la uczniów  to wypracowuje z nauczycielami sposób 
realizacji materiału  który umożliwi uczniom jego opanowanie i wykonanie; 

3) koor ynuje realizację zajęć klasy ze szczególnym uwzglę nieniem ilości czasu spę zanego 
przez uczniów przed ekranem; 

4) analizuje zestawienia o ecności uczniów na zajęciac  i w razie potrze y kontaktuje się  
z rodzicami ucznia celem ustalenia przyczyny niskiej  rekwencji na zajęciac  
prowadzonych zdalnie; 

5) in ormuje  yrektora o  raku możliwości skontaktowania się z uczniem i jego ro zicami 
(brak odpowiedzi od ucznia/rodziców/ nieodbieranie wia omości wysyłanyc  przez  
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e-dziennik 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 zgo nie z planem pracy wyc owawczej   ostosowanym  o aktualnyc  
zapisów programu wychowawczo-pro ilaktycznego szkoły. 

 

§7.  
Organizacja kształcenia na odległość 

1. Kształcenie na o ległość realizowane jest z uwzglę nieniem zasa   ezpiecznego  
i  igienicznego korzystania przez uczniów z urz  zeń umożliwiaj cyc  komunikację 
elektroniczn   możliwości psyc o izycznyc  ucznia  jego wieku i etapu e ukacyjnego. 

2. Dzienny rozkła  zajęć uczniów oraz  o ór narzę zi pracy z alnej uwzglę niaj  
zalecenia me yczne o nośnie czasu korzystania z urz  zeń umożliwiaj cyc  pracę z aln  
(komputer, telewizor  tele on) oraz wiek uczniów i etap kształcenia.  

3. Wykorzystuj c narzę zia służ ce kształceniu na o ległość nauczyciele uwzglę niaj  
kwestię oc rony  anyc  oso owyc  i wizerunku użytkowników. 

4. Zajęcia z wykorzystaniem meto  i tec nik kształcenia na odległość o  ywaj  się za 
pomoc  aplikacji MICROSOFT Teams. W uzasa nionyc  przypa kac   za zgo   Dyrektora Szkoły 
mog   yć prowa zone  z wykorzystaniem: 
1) dziennika elektronicznego; 

2) materiałów  ostępnyc  na stronac  internetowyc  urzę u o sługuj cego ministra 
właściwego  o spraw oświaty i wyc owania  stronac  internetowyc  je nostek po ległyc  
temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowyc  komisji egzaminacyjnyc ; 

3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii; 

4) innyc   niż wymienione w pkt 1-3  materiałów wskazanyc  przez nauczyciela   
5) podejmowania przez ucznia aktywności określonyc  przez nauczyciela  potwier zaj cyc  

zapoznanie się ze wskazanym materiałem i  aj cyc  po stawę  o oceny pracy ucznia; 

6) z wykorzystaniem śro ków komunikacji elektronicznej zapewniaj cyc  wymianę 
in ormacji mię zy nauczycielem, uczniem lub rodzicem; 

7) przez in ormowanie ro ziców o  ostępnyc  materiałac  i możliwyc   ormac  ic  realizacji 
przez ucznia w domu; 

5. zajęcia o  ywaj  się zgo nie z o owi zuj cym planem lekcji z zastrzeżeniem że zajęcia 

trwaj  3  minut oraz s  prowa zone online. 

6. Nauczyciele s  zo owi zani  o prowa zenia na  ież co  okumentacji  ziałań 

edukacyjnych – zajęć on-line  prac i aktywności poleconyc   o realizacji uczniom  prac 

domowych uczniów, ewentualnych sprawdzianów.  

7. Uczeń oraz ro zic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem poprzez: 
1) dziennik elektroniczny; 

2) wideokonferencje MICROSOFT Teams; 

3) kontakt mailowy; 
4) rozmowę tele oniczn   w przypa ku  raku możliwości kontaktu za pośre nictwem narzę zi 

 ostępnyc  online – we wskazanych przez nauczyciela dniach i godzinach.  
8. W ramac  aktywności zwi zanyc  z kształceniem na o ległość z wykorzystaniem 

Internetu, nauczyciele zo owi zani s   o przekazania uczniom i ro zicom in ormacji  
o konieczności i sposo ac  zac owania  ezpieczeństwa w sieci. 

9. Wykorzystywane plat ormy i inne narzę zia kontaktu online powinny gwarantować 
zapewnienie ochrony wizerunku nauczyciela i ucznia. 

10. W ramac  kształcenia na o ległość o owi zkiem nauczyciela jest przestrzeganie 
praw autorskic   otycz cyc  materiałów przekazywanyc  uczniom  o z alnej nauki. 

11. Wszelkie tru ności zwi zane z realizacj  kształcenia na o ległość  nauczyciele 
zo owi zani s   o zgłaszania  o  yrektora szkoły  niezwłocznie po ic  wyst pieniu  oraz 
o notowane w sprawoz aniu  la  yrektora szkoły. 
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12. W wyj tkowyc  sytuacjac  (c wilowe kłopoty z internetem) zamiast prowa zenia 
zajęć online  opuszcza się przesłanie materiału uczniom wraz ze wskazówkami do ich realizacji 
(praca zdalna) niezwłocznie po ustaniu pro lemów. Sytuacja taka musi   yć o notowana w 
sprawoz aniu  la  yrektora szkoły wraz z uzasa nieniem(patrz §5 pkt  ).  

13. Po czas zajęć o owi zuje strój i postawa dostosowana do sytuacji: 
1) należy zac owywać się zgo nie z zasa ami pracy na lekcji oraz zasa ami kultury oso istej; 
2) o owi zuje  ezwzglę ny zakaz rejestrowania lu   otogra owania spotkania  wizerunku 

uczestników; 
3) uczeń jako awatara w MICROSOFT Teams może używać wył cznie swojego z jęcia (patrz  

pkt.9. 1). 
14. Zac owanie ucznia po czas lekcji online jest oceniane. Uwagi  otycz ce zac owania 

ucznia nauczyciel prowa z cy zajęcia powinien o notować w  zienniku elektronicznym,  
a wyc owawca uwzglę nia podczas wystawiania oceny zachowania. 

15. W przypa ku nauczania z alnego z WF możliwa jest wery ikacja sposo u nauczania 
na po stawie umiejętności  wia omości  systematyczności oraz zaangażowania   ostosowana  o 
aktualnyc  możliwości tec nicznyc   zgo nie z o owi zuj cymi zaleceniami i proce urami 
sanitarnymi. 

16. Frekwencja na zajęciac  z alnyc  z WF wery ikowana  ę zie na po stawie 
o czytywania przez ucznia in ormacji o  nauczyciela prze miotu   otycz cyc  realizacji 
poszczególnyc  za ań zwi zanyc  z tematyk  lekcji. Uczeń ma o owi zek o czytać wia omość 
przesłan  przez za ania w Teams najpóźniej w  niu o  ywania swojej lekcji WF zgo nej z 
planem zajęć  je nak nie później niż  o go z.   :  . 

 

§8.  
Dokumentowanie przebiegu nauczania 

1. Dokumentowanie przebiegu nauczania o  ywa się z wykorzystaniem: 

1) dziennika elektronicznego; 

2) innej elektronicznej  ormy raportowania  ziałań przez nauczycieli i innyc  pracowników 
szkoły – MICROSOFT Teams. 

2. O ecność uczniów na zajęciac  jest o owi zkowa.  O ecności na nic   spóźnienia  
i nieobecności s  o notowywane w dzienniku elektronicznym. In ormacje  otycz ce 
a sencji uczniów na zajęciac  s  przekazywane  o wyc owawcy klasy za pośre nictwem 
dziennika elektronicznego. 

3. Potwier zeniem o ecności uczniac  na zajęciac  organizowanyc  z alnie może  yć:  

1) zalogowanie się w go zinac  zajęć  o plat ormy  na której prowa zone s  zajęcia; 
2) potwier zenie u ziału komunikatem „jestem” wysłanym przy pomocy komunikatora 

tekstowego MICROSOFT Teams  na plat ormie  na której realizowane s  zajęcia; 

3) wysłanie nauczycielowi lu  zaprezentowanie w trakcie zajęć wytworu uczniowskiego (np. 
pracy  o liczeń itp.) 

4) o notowywanie o ecności uczniów w wi eospotkaniac  z nauczycielem i wyc owawc   
częstotliwość wysyłania za ań/ kart pracy na po any email przez nauczyciela oraz 
wysyłania wia omości przez e-dziennik;  

5) jeśli uczeń nie może  rać u ziału w ża nej z ww.  orm pracy m.in. z powo u  raku  ostępu 
do komputera lub Internetu to wychowawca indywidualnie ustala z uczniem/rodzicem 
sposó  o notowywania jego o ecności na zajęciac   np. poprzez systematyczne 
przynoszenie i o  ieranie prac  o/ze szkoły  poprzez kontakt tele oniczny z ro zicami 
ucznia itp.  

4. Jeżeli używanie mikro onu jest niez ę ne  o uczestniczenia w zajęciac   jego  rak 

nauczyciel traktuje jako nieo ecność ucznia na zajęciac  lekcyjnyc  i o notowuje to w 

dzienniku lekcyjnym. 
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5. Wyc owawca pozostaje w kontakcie z uczniami i ro zicami oraz na  ież co monitoruje 

realizację o owi zku szkolnego przez uczniów  spraw zaj c ic  o ecność na zajęciac  

online. W przypadku nieo ecności ustala powó  tego z arzenia kontaktuj c się  

z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny/telefon/e-mail.  

6. W przypa ku tru ności w realizacji za ań z ust. 3 wyc owawca niezwłocznie in ormuje  

o tym fakcie Dyrektora. 

 

§9.  
Pozostałe zadania placówki realizowane w formie zdalnej 

1. W zależności o  zakresu zawieszenia zajęć wy rane pozostałe za ania placówki  
realizowane mog   yć w  ormie stacjonarnej lu  z alnej. 

2. Nauczyciele prowa z cy zajęcia z zakresu kształcenia specjalnego  pomocy 
psychologiczno-pedagogiczne, indywidualnego nauczania, zajęć rewali acyjno-wychowawczych 
oraz innyc  zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej o owi zani s   ostosować zakres  
i formy realizacji zgodnie z § 5, 6 oraz 8. 

3. W przypa ku o jęcia nauczaniem z alnym ucznia o jętego pomoc  psyc ologiczno-
pe agogiczn  wyc owawca klasy koor ynuje zakres  ostosowania  orm u zielanej pomocy oraz 
po ustaniu z alnego nauczania  nie rza ziej je nak niż  o końca każ ego okresu  in ormuje 
Dyrektora o zastosowanych dostosowaniach zgodnie z zał cznikiem nr 3  o niniejszego 
Regulaminu.  

 

§10.  
Program wychowaczo-profilaktyczny 

1. Nauczyciele realizuj cy pracę z alnie w miarę możliwości prowa z   ziałania 
zaplanowane w o  ziałowym oraz szkolnym programie wyc owawczo-profilaktycznym  
tj. w formie (wideokonferencji, prezentacji, e-lekcji). 

2. W przypa ku zmiany  ormy realizacji wy ranyc   ziałań zaplanowanyc   
w o  ziałowym oraz szkolnym programie wyc owawczo-profilaktycznym nauczyciel 
o owi zany jest u okumentować to oraz poin ormować Dyrektora. 

3. Dyrektor  w porozumieniu z ra   pe agogiczn  i ra   ro ziców  może zmo y ikować 
program szkolny wychowawczo-pro ilaktyczny   ostosowuj c go  o aktualnyc  możliwości jego 
realizacji.  
 

 

§11.  
Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów    

1. Na zajęciac  prowa zonyc  z alnie spraw zanie osi gnięć uczniów o ejmuje: 
1) analizę ic  wytworów  prac i przesłanyc  nauczycielowi różnoro nyc  materiałów  

przesłanie plików z tekstami wypracowań  rozwi zaniami za ań  nagranymi 
wypowiedziami, prezentacjami; 

2) aktywność uczniów: wypowie ź ucznia na  orum  u ział w  yskusjac  on-line  rozwi zanie 
różnoro nyc   orm quizów i testów; 

3) wykonywanie ćwiczeń na żywo  przesłane nagrania z wykonywania ćwiczeń. 
2. Sposo y spraw zenia osiagnięć uczniów  ostosowuje się  o możliwej w szkole 

organizacji pracy z uwzglę nieniem z iagnozowanyc  warunków tec niczno – informatycznych 
w domu ucznia.   

3. Ocenianie w kwestii skali ocen oraz sposo u ic  uzasa niania o  ywa się zgo ne  
z zapisami Statutu szkoły.  

4. Na ocenę osi gnięć ucznia nie mog  mieć wpływu czynniki zwi zane z ograniczonym 
 ostępem  o sprzętu komputerowego i Internetu. Jeśli wyst pi ograniczony  ostęp  o sprzętu 
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komputerowego i  o Internetu  nauczyciel umożliwia wykonanie tyc  za ań w alternatywny 
sposób (sms, mms, wersja papierowa). 

5. Na ocenę pracy ucznia w okresie nauki z alnej skła a się: 

1) poprawność wykonanej pracy (zrozumienie tematu  znajomość opisywanyc  zaga nień  
konstrukcja pracy  język); 

2) systematyczna praca w kontakcie z nauczycielami (w tym  otycz ca przesyłania prac); 
3) aktywność po czas zajęć. 

6. Komunikowanie się przez Internet może prze iegać w  wóc  try ac : 
synchronicznym – komunikowanie w czasie rzeczywistym (on-line) oraz z przesunięciem  
w czasie, czyli trybie asynchronicznym. 

7. Uczniowie maj  o owi zek co ziennego uczestniczenia w zdalnych lekcjach poprzez 
aplikacje MICROSOFT Teams oraz logowania się  o  ziennika elektronicznego  o czytywania 
wia omości  zapoznawania się z za aniami  o wykonania. Jeżeli uczeń/ro zic nie ma takiej 
możliwości powinien poin ormować o tym wyc owawcę o  ziału. 

8. Polecenia pracy  materiały oraz za ania  o wykonania  ę   przesyłane przez 
nauczycieli na  ież co poprzez aplikację MICROSOFT Teams. 

9. Uczniowie na polecenie/proś ę nauczyciela o syłaja wykonan  pracę w sposób 
wskazany przez niego. 

10. Ocenianiu podlegaj  prace uczniów i aktywność na zajęciac . 
11. Jeżeli uczeń nie przesłał za anej pracy w terminie  prze  ocenieniem ucznia  

nauczyciel jest zo owi zany  o kontaktu z wyc owawc  w celu ustalenia przyczyny 
niewywi zania się ucznia z o owi zku. Ocenę nie ostateczn  za niewykonanie za ania 
nauczyciel może wystawić tylko wte y  kie y uczeń nie wysłał pracy z powo ów 
nieusprawiedliwionych. 

12. Ocenie po legać  ę   (z uwzglę nieniem specy iki prze miotu): 

1) karty pracy; 

2) wypracowania lu   łuższe wypowie zi pisemne; 

3) projekty; 
4) quizy online; 
5) wypowie zi i aktywność po czas z alnyc  lekcji; 

6) prace plastyczne; 
7) prezentacje; 

8) zadania dodatkowe - nieo owi zkowe; 
9) inicjatywa uczniów w zakresie aktywności ruc owej; 

13. Przy ustalaniu oceny zachowania w okresie nauki zdalnej uwzglę nia się: 
systematyczność  sumienność i samo zielność wywi zywania się z o owi zku szkolnego  
uczciwość w wykonywaniu za ań o owi zkowyc  i  o atkowyc   kultura w sposo ie 
komunikowania się online oraz aktywność na zajęciac . 

14. Informowanie uczniów lub rodziców o postępac  ucznia w nauce  a także uzyskanyc  
przez niego ocenac  o  ywa się poprzez dziennik elektroniczny. 

15. Klasy ikowanie i promowanie uczniów o  ywa się na zasa ac  opisanyc  w Statucie 
Szkoły.  

16. Przy ustalaniu oceny rocznej z prze miotu uwzglę nia się: 

1) oceny  ież ce uzyskane w czasie e ukacji stacjonarnej; 

2) oceny  ież ce uzyskane przy z alnym nauczaniu. 
17. Przy ustalaniu oceny rocznej zac owania w okresie nauki z alnej uwzglę nia się:  

1) systematyczność i sumienność wywi zywania się z o owi zku szkolnego w okresie 
czasowego ograniczenia  unkcjonowania placówek oświatowyc   przy czym poprzez 
potwier zenie spełnienia o owi zku szkolnego rozumie się w tym przypa ku logowanie 
się na kontac  wskazanyc  przez nauczyciela lu   yrektora oraz wymianę z nauczycielem 
in ormacji  otycz cyc  sposo u wykonywania za ań zleconyc  przez nauczyciela; 

2) samo zielność w wykonywaniu za ań zleconyc  przez nauczyciela  w szczególności nie 
jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia; 
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3) aktywność na zajęciac  realizowanyc  z wykorzystaniem meto  i tec nik kształcenia na 
o ległość. 

 

§12.  
Egzamin klasyfikacyjny w okresie całkowitego zawieszenia zajęć w szkole 

1. Egzamin klasy ikacyjny przeprowa za się na wniosek ro zica/ opiekuna prawnego lu  
ucznia pełnoletniego. Wniosek powinien  yć przesłany przez e-dziennik  o Dyrektora szkoły   
a w przypa ku  raku takiej możliwości przesłany poczt  lu  przyniesiony  o szkoły w wersji 
papierowej. 

2. Dyrektor przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego uzgadnia z rodzicami/ 
opiekunami prawnymi ucznia lu  uczniem pełnoletnim  atę i go zinę egzaminu 
klasy ikacyjnego. Tymi samymi kanałami potwier za  akt przyjęcia terminu przez nic . 

3. Nauczyciel opracowuje i przesyła zaga nienia na egzamin z zakresu o owi zuj cej 
podstawy programowej danego przedmiotu. Treści  ostarcza przez dziennik elektroniczny 
rodzicom/opiekunom prawnym i uczniowi. 

4. Egzamin klasy ikacyjny ma  ormę pisemn  i ustn  przy użyciu narzę zi elektronicznyc  
wskazanyc  przez nauczyciela i używanyc   otyc czas przez ucznia  - MICROSOFT Teams. 

5. W sytuacji  raku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze wzglę u na stan z rowia 
uczeń in ormuje o tym  yrektora szkoły  przesyłaj c skan zaświa czenia lekarskiego lu  
oświa czenie ro zica po  wskazany a res mailowy szkoły. 

6. Z egzaminu klasy ikacyjnego przewo nicz cy komisji sporz  za protokół   rukuje  
i  oł cza  o arkusza ocen ucznia. Ustalon  przez komisję ocenę uzasa nia się w protokole, który 
 oł cza się  o arkusza ocen ucznia.  

 

§13.  
Sprawdzian wiadomości i umiejętności  w przypadku ustalenia oceny niezgodnie  

z przepisami dotyczącymi trybu jej ustalania w okresie całkowitego  

zawieszenia zajęć w szkole 

1. W sytuacji uwag rodziców/ opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia, co do 
zgo ności z prawem i proce ur  wystawiania oceny klasy ikacyjnej z prze miotu lu  oceny 
klasyfikacyjnej zachowania rodzic/ opiekun prawny lub pełnoletni uczeń na prawo zgłosić swoje 
zastrzeżenia w  ormie elektronicznej lub papierowej w terminie dwóch dni roboczych od dnia 
zakończenia rocznyc  zajęć  y aktyczno - wychowawczych. 

2. Dyrektor wery ikuje  czy ocena została wystawiona zgo nie z o owi zuj cymi 
przepisami  w przypa ku uc y ień  powołuje komisję  o przeprowa zenia  egzaminu  rog  
elektroniczn    y ustalić właściw  ocenę z prze miotu. 

3. Egzamin spraw zaj cy ma  ormę pisemn   o ile to możliwe  i ustn  przy użyciu 
narzę zi elektronicznyc  wskazanyc  przez  yrektora. 

4. W sytuacji  raku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze wzglę u na stan z rowia 
ro zic/ opiekun lu  pełnoletni uczeń in ormuje o tym  yrektora szkoły  przesyłaj c skan 
zaświa czenia lekarskiego lu  oświa czenie ro zica po  wskazany a res mailowy szkoły. 

5. Z egzaminu spraw zaj cego przewo nicz cy komisji sporz  za protokół   rukuje  
i  oł cza  o arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe  rukuje się pracę ucznia  która także zostaje 
 oł czona  o protokołu. 

6. W sytuacji zgłoszenia uwag  otycz cyc  oceny zac owania  yrektor powołuje komisję  
która poprzez głosowanie  na po stawie  ostępnyc  in ormacji ustala ostateczn  ocenę 
zac owania. Spotkanie komisji o  ywa się on-line. 
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§14.  

Egzamin poprawkowy w okresie całkowitego zawieszenia zajęć w szkole 

1. Dyrektor poprzez dziennik elektroniczny uzga nia  atę i go zinę egzaminu 
poprawkowego. Tymi samymi kanałami potwier za  akt przyjęcia terminu przez ro ziców/ 
opiekuna prawnego ucznia. 

2.  Nauczyciel opracowuje i przesyła zaga nienia na egzamin z zakresu o owi zuj cej 
podstawy programowej danego przedmiotu. Treści  ostarcza przez e-dziennik 
rodzicom/opiekunom prawnym i uczniowi. 

3. Egzamin poprawkowy ma  ormę pisemn  (o ile to możliwe)  i ustn  przy użyciu 
narzę zi elektronicznyc  wskazanyc  przez nauczyciela i używanyc   otyc czas przez ucznia – 
MICROSOFT Teams. 

4. W przypa ku uczniów nie posia aj cyc  wymaganego sprzętu lu   ostępu  o sieci   
w sytuacjac  wyj tkowyc  egzamin może o  yć się na terenie szkoły  po wcześniejszym 
ustaleniu śro ków  ezpieczeństwa i z zac owaniem zasa  BHP. 

5. W sytuacji  raku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze wzglę u na stan z rowia 
uczeń in ormuje o tym  yrektora szkoły  przesyłaj c skan zaświa czenia lekarskiego lu  
oświa czenie ro zica po  wskazany a res mailowy szkoły. 

6. Z egzaminu poprawkowego przewo nicz cy komisji sporz  za protokół   rukuje go  
i  oł cza  o arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe  rukuje się pracę ucznia  która także zostaje 
 oł czona  o protokołu. 

 

§15.  
Rada pedagogiczna  

1. W przypa ku całościowego zawieszenia zajęć w szkole i wynikaj cego z tego 
ograniczenia w jej  unkcjonowaniu  ze rania ra y pe agogicznej o  ywaj  się przy użyciu 
śro ków komunikacji na o ległość zgo nie z Regulaminem rady pedagogicznej w SP2. 

2. W przypadku częściowego zawieszenia zajęć w szkole  nauczyciele wykonuj cy pracę 
z aln   mog  uczestniczyć w ze ranic  ra y pe agogicznej przy użyciu śro ków komunikacji na 
o ległość i głosować w try ie o iegowym. 

3. Przewo nicz cy ra y pe agogicznej zo owi zany jest umożliwić uczestnictwo 
członkom ra y pe agogicznej pracuj cym z alnie  w ze ranic  ra y pe agogicznej. 

4. Członkowie ra y pe agogicznej uczestnic cy w ze raniu przy pomocy śro ków 
komunikacji na o ległość zo owi zani s   o zapewnienia warunków  które zapewni  pełn  
pou ność omawianyc  na ze raniu treści. 

5. W przypa ku ze rań o  ywaj cyc  się z użyciem śro ków komunikacji na o ległość 
przewo nicz cy ra y pe agogicznej in ormuje członków ra y pe agogicznej o porz  ku 
zebrania poprzez dziennik elektroniczny. 

 

§16.  
Zespoły nauczycielskie (przedmiotowe) i zasady ich pracy 

1.  Zespoły nauczycielskie powołane przez  yrektora szkoły pracuj  w niezmienionym 
skła zie.  

2. Prac  zespołu kieruje powołany przez  yrektora przewo nicz cy zespołu 
uwzglę niaj c ustalon  przez  yrektora organizację wynikajac  z czasowego ograniczenia 
 unkcjonowania szkół.  

3. Członkowie zespołu  którzy wykonuj  swoj  pracę z alnie  kontaktuj  się  
z pozostałymi członkami zespołu przy pomocy śro ków komunikacji na o ległość.  
Za organizację komunikacji zespołu o powia a przewo nicz cy zespołu. 

4. Nauczyciele współpracuj  w zespołac  prze miotowyc : ustalaj  treści kształcenia  
które  ę   realizowane w poszczególnyc  klasac   i rekomen owany sposó  ic  realizacji 
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(narzę zia  meto y i  ormy). W razie potrze y nauczyciele rekomen uj   yrektorowi szkoły 
konieczność mo y ikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 

5. W zakresie meto yki nauczania z wykorzystaniem meto  i tec nik kształcenia na 
o ległość nauczyciele s  ze so   w stałym kontakcie przy użyciu śro ków komunikacji na 
o ległość   ziel  się  oświa czeniami  spostrzeżeniami  współpracuj  przy tworzeniu 
materiałów e ukacyjnyc   o pracy z alnej   ziel  się nimi  wspólnie pracuj  na  za aniami 
domowymi dla uczniów. 
 

§17.  
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora 

1. Sprawowanie na zoru pe agogicznego przez  yrektora szkoły o  ywać się  ę zie 
zgo nie z przyjętym planem na zoru na  any rok szkolny. 

2. W okresie czasowego ograniczenia  unkcjonowania szkoły na zorowi po lega  
w szczególności organizacja zajęć realizowanyc  z wykorzystaniem meto  i tec nik kształcenia 
na o ległość lu  innego sposo u realizacji tyc  zajęć oraz stopień o ci żenia uczniów realizacj  
zleconyc  za ań. 

3. Obserwacje dyrektor prowadzi zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz – 
jeżeli wynika to z potrzeb – także w try ie  oraźnym. O serwowanie przez  yrektora zajęć 
prowadzonych on-line  ę   o ejmowały m.in. wery ikowanie materiałów u ostępnianyc  
uczniom  o nauki  o serwowanie  ziałań nauczyciela  w szczególności  otycz cyc : 
komunikowania uczniom celu/celów zajęć  wskazywania wymaganyc  za ań i aktywności  
wspierania uczniów w ic  realizacji   awania wskazówek  ukierunkowywania  oceniania  ilości 
zadawanych prac domowych.  

 

§18.  
Współpraca z rodzicami 

1. Ro zic jest zo owi zany  o zapewnienia uczniowi komputera/tabletu/smartfona 
wraz ze sprawna kamer  i mikro onem oraz  ostepem  o internetu. 

2. Dyrektor szkoły stale koor ynuje współpracę nauczycieli z uczniami i ro zicami. 
3. Nauczyciel zo owi zany jest  o regularnego o czytywania wia omości wysyłanyc  

przez  yrektora oraz ro ziców poprzez  ziennik elektroniczny oraz służ ow  pocztę 
elektroniczn  i w razie potrze y  ezzwłocznego u zielania o powie zi.  

4. Ro zic współpracuje z nauczycielem w zakresie przekazywania zadawanych przez 
nauczyciela prac do wykonania przez ucznia - jeżeli uczeń/ro zic nie przekaże wykonanej pracy 
w ustalonym przez nauczyciela terminie  otrzymuje przypomnienie o konieczności wywi zania 
się z o owi zków. 

5. Szkoła prowa zi  ziałania w celu aktywizowania ro ziców i uzyskania wsparcia  
w realizowaniu za ań szkoły  realizowane jest poprzez: 
1) zapewnienie każ emu ro zicowi możliwości konsultacji z nauczycielem prowa z cym 

zajęcia oraz przekazanie im in ormacji o ic  formie i terminach; 
2) poin ormowanie o  ostępnyc  materiałac  i możliwyc   ormac  ic  realizacji przez  ziecko 

lub ucznia w domu; 
3) wymianę in ormacji na temat  ziecka lu  ucznia z nauczycielami z wykorzystaniem 

śro ków komunikacji na o ległość. 

 

§19.  
Samorząd uczniowski i Rada Rodziców 

1. W okresie całościowego zawieszenia zajęć w szkole  unkcjonowania szkoły 
 ziałalność organów społecznyc  szkoły opiera się na zasa ac  organziacji pracy szkoły tj. pracy 
zdalnej.  
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2. Ra a ro ziców  samorz   uczniowski po ejmuje swoje czynności przy użyciu 
śro ków komunikacji na o ległość 

 

§20.  
Biblioteka szkolna, świetlica szkolna 

Biblioteka szkolna i świetlica szkolna tylko w okresie całościowego czasowego 
zawieszenia zajęć nie prowa zi  ziałalności na terenie szkoły  ale wysyła uczniom propozycje 
spedzania wolnego czasu. 

 

§21.  
Ochrona danych osobowych 

1. Pracownik szkoły po czas wykonywania pracy z alnej zo owi zany jest przestrzegać 
wszystkic  zasa  zwi zanyc  z oc ron   anyc  oso owyc  okreslonyc  w Regulaminie ochrony 
danych osobowych Szkoły. 

2. Pracownik szkoły jest zo owi zany  o za ezpieczenia urz  zeń prze   ostępem osó  
trzecic  w trakcie pracy jak i po jej zakończeniu. 

3. Jeżeli powierzone zostan   okumenty papierowe  pracownik ma o owi zek 
wy zielenia o rę nego miejsca  o ic  przec owania  tak a y  okumenty nie uległy 
uszko zeniu  zgu ieniu    ź zniszczeniu. 

4. Pracownik szkoły zo owi zany jest  o zgłaszania wszelkic  niepokoj cyc  
przypa ków maj cyc  wpływ na poziom oc rony  anyc   o praco awcy niezwłocznie w 
sposó  u niego przyjęty. 
 

 

§22.  
BHP 

 

1. Pracownik szkoły wykonuj cy pracę z aln  organizuje swoje stanowisko pracy 
zgo nie z ogólnymi zasa ami wynikaj cymi z przepisów   p. W razie w tpliwości w tym 
zakresie pracownik powinien skontaktować się z oso   o powia aj c  za sprawy   p w szkole. 

2. W razie wypa ku przy wykonywaniu pracy z alnej pracownik jest zo owi zany 
niezwłocznie poin ormować o tym tele onicznie oso ę o powie zialn  za   p w szkole oraz 
 yrektora szkoły. 

3. Pracownik szkoły powinien współ ziałać z powołanym zespołem powypa kowym w 
celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypa ku przy pracy  a jeśli to niez ę ne  umożliwić 
członkom zespołu oglę ziny miejsca wypa ku.  
 
 
 
Załaczniki:  

1. Polecenie pracy zdalnej 
2. Sprawozdanie z realizacji godzin pracy nauczyciela 
3. Arkusz dostosowania pomocy psychologiczno-pe agogicznej w zwi zku z organizacj  

nauki na o ległość 
 

 

 

 


