Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2
im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
z dnia 21 marca 2020 roku

§ 1. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu Nauczania na Odległość zwanego w dalszej
części Regulaminem, stanowią Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca
2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
§ 2. Regulamin niniejszy określa zasady organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość przez nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu zwanego w Regulaminie Szkołą, wynikające
z rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, o których mowa w paragrafie poprzedzającym.
§ 3. Zajęcia dydaktyczne z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość
prowadzone są w formie zdalnej z miejsca wybranego według swojego uznania przez
nauczyciela. Nauczyciel może korzystać z sali lekcyjnej po wcześniejszym zgłoszeniu
dyrektorowi bądź wicedyrektorowi Szkoły zamiaru prowadzenia zajęć dydaktycznych na
odległość z sali lekcyjnej pod warunkiem, że w sali tej nie będzie przebywała żadna inna
osoba.
§ 4. Nauka

prowadzona na odległość jest realizowana z wykorzystaniem materiałów

udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności rekomendowanych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej
i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych
programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.
§ 5. Materiały udostępniane są uczniom poprzez dziennik elektroniczny, platformę edusacz,
platformy edukacyjne, komunikatory internetowe: Messenger, WhatsApp i Skype, portale

społecznościowe, pocztę elektroniczną, z wykorzystaniem systemów Małopolskiej Chmury
Edukacyjnej i innych programów pozwalających na prowadzenie wideokonferencji.
§ 6.1. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania
tak, aby zachowując i realizując obowiązującą podstawę programową dostosować go do
wybranej metody kształcenia na odległość.
2. Kierując się koniecznością realizacji podstawy programowej, nauczyciel powinien
zachować wstrzemięźliwość co do zakresu zadawanego materiału do samodzielnego
nauczania przez ucznia, z zachowaniem zasady efektywnego nauczania.
3. Dyrektor ustala we współpracy z nauczycielami zasady monitorowania postępów
uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów i informowania uczniów, ich
rodziców lub opiekunów o postępach w nauce, jak również o uzyskiwanych przez ucznia
ocenach.
4. Nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany, w sposób który uzna za stosowny,
poinformować wychowawcę klasy o powtarzających się zaniedbaniach lub lekceważeniu
przez ucznia obowiązku nauki na odległość, zaś wychowawca niezwłocznie informuje o tym
dyrektora lub wicedyrektora Szkoły, który określi sposób reakcji przez Szkołę na takie
zachowanie ucznia.
§ 7. Dyrektor Szkoły opracuje w porozumieniu na odległość z wicedyrektorami
i wychowawcami klas oraz nauczycielami tygodniowy rozkład zajęć, przyjmując jako zasadę
w szczególności równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie
tych zajęć, dostosowanie ich do możliwości psychofizycznych ucznia.
§ 8. Nauczyciel, rodzice i opiekunowie uczniów mogą w każdej sprawie związanej
z nauczaniem na odległość zwrócić się do dyrektora lub wicedyrektorów Szkoły.
§ 9. Regulamin niniejszy przedstawia się do stosowania nauczycielom Szkoły i do informacji
rodzicom i opiekunom uczniów Szkoły.
§ 10. Regulamin obowiązuje od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.
z możliwością przedłużenia jego obowiązywania.
Dorota Smaga
Dyrektor ZSO Nr 2 im. Marii. Konopnickiej
w Nowym Sączu

