
Aneks nr 1 

do  

Regulaminu zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 10  

w Dębicy 

 im. ks. prof. Alojzego Franciszka Nosala 

 

 

Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminy zdalnego nauczania w Szkole 

Podstawowej nr 10 w Dębicy: 

 

Zmienia się nazwę z: 

Regulaminu zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 10 w Dębicy im. ks. prof. 

Alojzego Franciszka Nosala  

na: 

Regulaminu zdalnego i hybrydowego nauczania w Szkole Podstawowej nr 10 w Dębicyim. 

ks. prof. Alojzego Franciszka Nosala  

 

W Podstawie prawnej usuwa się pkt 4 i dopisuje się pkt 5 i pkt 6 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz. U. z 2020 

poz. 1394) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

W § 1 ust. 1  

było : 

1. W Szkole Podstawowej nr 10 wprowadza się formę nauczania zdalnego w okresie 

czasowego   ograniczenia   funkcjonowania    jednostek    systemu    oświaty    w    

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

  



 

jest: 

2. W Szkole Podstawowej nr 10 wprowadza się formę nauczania zdalnego i/lub 

hybrydowego w okresie czasowego   ograniczenia   funkcjonowania    jednostek    

systemu    oświaty    w    związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

 

W § 1 dopisuje się ust. 1a. : 

1a. Ilekroć w dokumencie jest mowa o nauczaniu zdalnym, rozumie się nauczanie zdalne 

i/lub hybrydowe. 

 

W  § 1 ust.3.  

było: 

3. Nauczanie zdalne uwzględnia możliwości psychofizyczne i organizacyjno-techniczne 

wszystkich uczestników tego procesu, czyli nauczycieli, uczniów i ich rodziców. 

jest: 

3. Nauczanie zdalne i/lub hybrydowe uwzględnia możliwości psychofizyczne i 

organizacyjno-techniczne wszystkich uczestników tego procesu, czyli nauczycieli, 

uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym 

nauczaniem lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz 

rodziców/opiekunów prawnych. 

 

W § 1 dopisuje się ust. 3a. : 

3a. O wyborze sposobu prowadzenia zajęć w ramach nauczania zdalnego i/lub 

hybrydowego decyduje Dyrektor Szkoły uwzględniając specyfikę placówki, 

możliwości techniczne wszystkich uczestników tego procesu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

 

 

 

W § 1 dopisuje się ust. 8. : 

8. Czas trwania godziny lekcyjnej przy nauczaniu zdalnym lub innych sposobach 

nauczania wynosi 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może 

dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym 

niż 60 minut. 

 



W § 4 ust. 1  

było: 

1. W czasie zdalnego nauczania lekcje wychowania fizycznego, będą prowadzone w 

formie zdalnej.  

 

jest: 

1. W czasie zdalnego nauczania lekcje wychowania fizycznego, będą prowadzone w 

formie zdalnej i/lub stacjonarnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

W § 5 ust. 1 

było: 

1. W klasach IV-VIII ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się na 

podstawie prac/zadań uczniów przesyłanych przez nich lub ich rodziców, lub 

uzupełnianych/rozwiązywanych na platformach edukacyjnych zgodnie z WZO 

zawartym w Statucie Szkoły z wyłączeniem §77 ust. 1 pkt 6. 

 

jest: 

2. W klasach IV-VIII ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się na 

podstawie prac/zadań uczniów przesyłanych przez nich lub ich rodziców, lub 

uzupełnianych/rozwiązywanych na platformach edukacyjnych zgodnie z WZO 

zawartym w Statucie Szkoły. 

 

W § 5 dopisuje się ust. 2a. : 

2a. Przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego odbywa się zgodnie z 

zapisami w Statucie Szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

 

Aneks wchodzi w życie z dn. 01.06.2021 roku, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły 

nr 15/2020/2021.  

 


