
Regulamin Zdalnego Nauczania w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. św. Jana Pawła II w Leżajsku 

 
Podstawa prawna: 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 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 (Dz.U.2020.493) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. 2020.410 z późn. zm.) 
 
 

1. W okresie od 25 marca 2020 r. obowiązuje w Specjalnym Ośrodku           
Szkolno-Wychowawczym im. św. Jana Pawła II w Leżajsku zdalne nauczanie          
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Zdalne nauczanie polega na realizacji treści podstawy programowej i         
dostosowaniu wymagań zgodnie z indywidualnym programem      
edukacyjno-terapeutycznym w szkołach i oddziałach przedszkolnych      
wchodzących w skład ośrodka. 

3. Nauczyciele klas szkoły podstawowej (od klasy 4) dla uczniów z          
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i dla uczniów ze spektrum          
autyzmu oraz nauczyciele klas szkoły branżowej I stopnia realizują zdalne          
nauczanie poprzez narzędzie Google "Classroom". Nauczyciele mogą       
wspomagać komunikowanie się z uczniami i rodzicami wykorzystując smsy,         
telefony, komunikatory społecznościowe i inne środki zdalnego kontaktu. 

4. W celu pełnienia nadzoru pedagogicznego do każdego classroomu dołączani         
są wicedyrektorzy i p.o. dyrektora SOSW im. św. Jana Pawła II w Leżajsku. 

5. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych poprzez         
narzędzie Google "Classroom" nie wystawia się ocen cząstkowych.  

6. Do oceniania uczniów (oceny cząstkowe) nauczyciele stosują oddzielną        
dokumentację (np. w arkuszu kalkulacyjnym lub edytorze tekstu) i informują          
indywidualnie uczniów lub rodziców o uzyskanych przez uczniów ocenach i          
postępach w nauce. Dokumentacja ta w formie papierowej i po zakończeniu           
zdalnego nauczania zostanie dołączona do dzienników lekcyjnych. 

7. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być           
realizowane w szczególności z wykorzystaniem: 

a. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej      
udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i        
wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl, 
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b. 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, 

c. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i 
radiofonii,  

d. z wykorzystaniem narzędzia Google "Classroom", 
e. za pomocą środków elektronicznej komunikacji zdalnej, 
f. innych niż wymienione w lit. a–e materiałów wskazanych przez 

nauczyciela; 
8. Po zakończeniu zdalnego nauczania informacje o wykorzystanych       

materiałach edukacyjnych, pracach uczniów oraz tematy lekcji zostaną        
dołączone do dokumentacji szkolnej. 

9. Materiał edukacyjny poszczególnych lekcji powinien zawierać datę, temat,        
opis treści tematu w dowolnej formie, wyraźne polecenia dla ucznia i           
wskazanie co podlega ocenianiu. 

10.Nauczyciele udostępniają materiały edukacyjne dla uczniów obejmujące       
najwyżej tydzień kształcenia z podziałem na jednostki lekcyjne wg planu, z           
oznaczeniem daty. 

11.Obowiązkiem ucznia jest wykonanie poleceń zamieszczonych w materiałach        
przygotowywanych przez nauczyciela;  

12.W klasach SPdP, klasach szkoły podstawowej dla uczniów z         
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,       
grupie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku dzieci objętych       
wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym     
wspomaganiem rozwoju, nauczaniem indywidualnym zdalne nauczanie      
prowadzi się przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i         
możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu za pomocą            
telefonu, smsów, poczty elektronicznej, komunikatorów społecznościowych,      
poczty tradycyjnej. 

13.Wychowawcy oddziałów z pkt. 12 w porozumieniu i za zgodą rodziców mogą            
wykorzystać narzędzie Google "Classroom" do zdalnego nauczania. 

14.Zdalne nauczanie realizowane przez nauczycieli uwzględnia w szczególności: 
a. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach      

tygodnia, 
b. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 
c. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego     

wysiłku umysłowego w ciągu dnia i w zależności od stopnia          
niepełnosprawności uczniów i wychowanków, 

d. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i        
bez ich użycia, 

2 



e. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 
15.Zdalne nauczanie prowadzone jest według aktualnego planu lekcji szkół i          

oddziałów przedszkolnych SOSW im. św. Jana Pawła II w Leżajsku. 
16.Psycholog i pedagog szkolny w ramach obowiązującego pensum zapewnia         

pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom i rodzicom poprzez      
indywidualny, zdalny kontakt (telefon, poczta elektroniczna, komunikatory       
społecznościowe itp.).  

17.W razie konieczności przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu       
poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i       
umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej         
zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej         
oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o               
systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) stosuje się zapisy               
zawarte w statutach szkół i SOSW  im. św. Jana Pawła II w Leżajsku. 

18.Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą dokonywane w formie         
aneksu. 

19.Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą zgodnie       
z ogólnie obowiązującymi  przepisami oświatowymi. 

20.Niniejszy regulamin zdalnego nauczania SOSWim. św. Jana Pawła II w          
Leżajsku obowiązuje od 25 marca 2020 r. do odwołania. 
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