
Regulamin pracy zdalnej 

(kształcenie na odległość) 

w Szkole Podstawowej nr 137 im. prof. Wiktora Zina w Krakowie  

z oddziałami przedszkolnymi 

 

 

1. Prowadzenie zajęć on-line w oddziale przedszkolnym: 

- Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odbywają się poprzez aplikację ZOOM oraz e-

dziennik LIBRUS.  

- Zajęcia z edukacji przedszkolnej prowadzone są w wymiarze 20 minut dziennie w 

czasie rzeczywistym począwszy od godziny 9:00. Pozostałe zajęcia prowadzone są przy 

wykorzystaniu e-dziennika LIBRUS oraz innych platform edukacyjnych. 

- Zajęcia z języka angielskiego, religii i rytmiki prowadzone są w czasie rzeczywistym 

zgodnie z planem zajęć. 

 - Rewalidacja, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z zakresu udzielanej 

 pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia dla obcokrajowców odbywają się 

 poprzez aplikację ZOOM oraz e-dziennik LIBRUS w czasie rzeczywistym zgodnie z 

 ustalonym planem.  

- Link do spotkania w aplikacji ZOOM wysyłany jest poprzez  e-dziennik LIBRUS w 

dniu spotkania. 

 - Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania 

 kwarantanny. 

 - Nauczyciele nie objęci kwarantanną mają stworzone warunki pracy zdalnej w szkole 

 z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Dopuszcza się zdalne wykonywanie 

 obowiązków pracowniczych z miejsca zamieszkania. 

 - Prowadzonych zajęć nie wolno nagrywać, utrwalać w formie print screenów oraz 

 rozpowszechniać.   

 

2. Prowadzenie zajęć on-line w klasach 1-3 

- Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odbywają się poprzez aplikację ZOOM oraz e-

dziennik LIBRUS. 

- Zajęcia z edukacji wczesnej prowadzone są w wymiarze bloku 2 x po 30 min w czasie 

rzeczywistym zgodnie z planem lekcji z uwzględnieniem przerwy między dwoma 



spotkaniami. Pozostałe lekcje prowadzone są przy wykorzystaniu e-dziennika oraz 

innych platform edukacyjnych. 

- Zajęcia z języka angielskiego i religii prowadzone są w czasie rzeczywistym zgodnie z 

planem lekcji i mogą trwać 30 minut. Pozostały czas uczeń wykorzystuje na pracę własną 

w trakcie której nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów. 

- Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie;  są do nich przygotowani – posiadają 

przy sobie zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki, mikrofony i kamery, 

chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie.  

- Uczniowie oceniani są zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym przedstawionym we 

wrześniu. 

 - Rewalidacja, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z zakresu udzielanej 

 pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia dla obcokrajowców odbywają się 

 poprzez aplikację ZOOM oraz e-dziennik LIBRUS w czasie rzeczywistym zgodnie z 

 ustalonym planem.  

- Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność. 

- Link do spotkania w aplikacji ZOOM wysyłany jest poprzez  e-dziennik LIBRUS w 

dniu spotkania. 

- O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun poprzez 

e-dziennik LIBRUS, podając przyczynę nieobecności. 

 - Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania 

 kwarantanny. 

 - Nauczyciele nie objęci kwarantanną mają stworzone warunki pracy zdalnej w szkole 

 z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.  

 - Dopuszcza się zdalne wykonywanie obowiązków pracowniczych z miejsca 

 zamieszkania. 

 - Prowadzonych zajęć nie wolno nagrywać, utrwalać w formie print screenów oraz 

 rozpowszechniać.   

 

3. Prowadzenie zajęć on-line w klasach 4-8 

- Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej odbywają się poprzez aplikację ZOOM oraz e-

dziennik LIBRUS w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. 

- Lekcja przy komputerze może trwać 30 min. Pozostały czas uczeń wykorzystuje na 

pracę własną w trakcie której nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów. 



 - Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie;  są do nich przygotowani – posiadają 

przy sobie zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki, mikrofony i kamery, 

chyba że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie.  

- Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność. 

- Uczniowie oceniani są zgodnie z ocenianiem wewnątrzszkolnym przedstawionym we 

wrześniu. 

- Rewalidacja, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z zakresu udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia dla obcokrajowców odbywają się poprzez 

aplikację ZOOM oraz e-dziennik LIBRUS w czasie rzeczywistym zgodnie z ustalonym 

planem.  

- Link do spotkania w aplikacji ZOOM wysyłany jest poprzez  e-dziennik LIBRUS w 

dniu spotkania. 

- O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun poprzez 

e-dziennik LIBRUS, podając przyczynę nieobecności. 

 - W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z PZO. 

 - W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zastępowana jest przez innego 

 nauczyciela. 

 - Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania 

 kwarantanny. 

 - Nauczyciele nie objęci kwarantanną mają stworzone warunki pracy zdalnej w szkole 

 z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.  

 - Dopuszcza się zdalne wykonywanie obowiązków pracowniczych z miejsca 

 zamieszkania. 

 - Prowadzonych zajęć nie wolno nagrywać, utrwalać w formie print screenów oraz 

 rozpowszechniać.   

 

 

 


