
Zał. nr 2 do zarządzenia Dyrektora  

PSP im. T. Kościuszki  z dnia 24 marca 2020r. 

 

Zasady kształcenia na odległość  

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu  

 

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych 

związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na 

odległość. 

W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły  

w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala poniższe zasady, w tym 

określony sposób realizowania zajęć. O wybranym sposobie dyrektor informuje 

także kuratora oświaty. 

 

O stosowaniu w określonym terminie poniższych zasad w zakresie kształcenia 

na odległość dyrektor szkoły zawiadamia w różnych formach:  

 uczniów, 

 rodziców uczniów, 

 nauczycieli. 

I. Dyrektor szkoły na bieżąco koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub 

rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne 

dzieci i uczniów, w tym: 

 dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, 

 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

 uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 



 

1. W tym celu dyrektor nadzoruje pracę zdalną nauczycieli poprzez 

prowadzenie przez nich na bieżąco dzienniczka zajęć. Uzupełniony 

dzienniczek nauczyciela będzie podstawą tygodniowego sprawozdania  

z przeprowadzonego kształcenia na odległość.  

2. Dyrektor ustala wraz z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla 

poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie 

ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia. Tygodniowy zakres materiału pokrywa 

się z ustalonym planem lekcji, z tym że w trosce o zdrowie i higienę pracy 

uczniów możliwa jest modyfikacja terminu realizacji zajęć - po ustaleniu 

przez nauczyciela z rodzicem/uczniem. 

3. Nauczyciele powinni zweryfikować dotychczas stosowany program 

nauczania tak, by dostosować go do wybranych metod kształcenia na 

odległość. 

4. Nauczyciele zobowiązani są do uwzględnienia przy planowaniu 

kształcenia na odległość bezpieczeństwa uczniów i ich możliwości 

psychofizycznych. Dobór przez nauczyciela narzędzi przy tej formie 

kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne 

odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon - 

np. łącznie ok. 2 – 3 godzin dziennie) i ich dostępności w domu, wiek  

i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

5. Nauczyciel odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć oraz formę 

kontaktu z uczniem/rodzicem. Niektóre zadania wymagają uczestnictwa 

uczniów w zajęciach w zaplanowanym czasie. Inne  są przesyłane przez 

nauczyciela do samodzielnej realizacji przez ucznia i posiadają termin 

ukończenia. Wówczas wybór odpowiedniego czasu realizacji tych zadań 



zostawiamy uczniom i rodzicom. Należy motywować ucznia do 

systematycznej równomiernej pracy nad przyswajaniem materiału  

i wykonywaniem ćwiczeń. Kształcenie zdalne nakierowane jest także na 

kształtowanie odpowiedzialności, rzetelności i systematyczności. Zajęcia 

zdalne przewidują także sprawdziany wiedzy, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej. Działania podejmowane przez uczniów 

mogą być oceniane. 

6. Kształcenie na odległość (zdalne nauczanie) polega na zapoznawaniu się 

z różnego rodzaju cyfrowymi materiałami udostępnionymi pod 

kierunkiem i aktywnym przewodnictwem nauczyciela. Formy kształcenia 

dzielimy na synchroniczne, interaktywne (uczniowie i nauczyciel pracują 

w tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) 

oraz asynchroniczne (uczniowie przyswajają wiedzę, realizują zadane 

ćwiczenia, wypełniają testy itd.). Rezultaty działań w kształceniu 

synchronicznym i asynchronicznym mogą być przedmiotem oceny. 

7. Częstotliwość sprawdzania wiadomości od nauczyciela zależy od 

ucznia/rodzica. Szkoła zaleca sprawdzanie konta przez ucznia (rodzica w 

przypadku uczniów klas 0-III) przynajmniej kilka razy dziennie od 

poniedziałku do piątku - np. o godz. 8.00, 11.00, 15.00.  

8. Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości 

opisującej zadanie. Podaje również godziny, w których pozostaje do 

dyspozycji w przypadku pytań odnośnie realizacji zadania. W przypadku 

problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien 

zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania  

w ustalonym terminie. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie 

lub nie potrafi go wykonać - powinien poprosić o pomoc nauczyciela. 



9. Nauczyciel będzie umieszczał zadania do wykonania m.in. w takich  

formach, jak: 

 klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, w formie 

opisu tekstowego zadania do wykonania, w formie karty pracy, w formie 

tekstu czytania ze zrozumieniem i poleceń do niego itp., 

 link do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy 

nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy), 

 synchroniczna prezentacja multimedialna, lekcja synchroniczna na 

wideo, lekcja synchroniczna z udostępnianiem ekranu i formy mieszane, 

 załącznik zawierający materiały tekstowe, grafiki, materiały 

audiowizualne, prezentacyjne. 

10. Realizacja programu nauczania i tym samym podstawy programowej 

pozostaje nadal jednym z podstawowych zadań szkoły. Wszelkie 

działania w środowisku zdalnym służą zdobyciu wiedzy, umiejętności 

oraz postaw społecznych przewidzianych w programie nauczania. 

Dodatkowo uczniowie poznają zasady komunikacji w środowiskach 

wirtualnych, będą kształcić kompetencje cyfrowe, poznają zasady 

netykiety i przygotowują się do przyszłego życia zawodowego, które  

w znacznej mierze realizowane będzie w oparciu o systemy 

informatyczne. 

11. Należy podkreślić, że jedynie część zajęć odbywa się z bezpośrednim 

udziałem nauczyciela. Takie zajęcia to forma wirtualnej klasy, w której 

obecni są w tym samym czasie uczniowie i nauczyciel. Mają oni 

możliwości komunikacji oraz przesyłania sobie materiałów. Pozostałe 

zajęcia prowadzone są w oparciu o zestaw instrukcji oraz materiały 

dydaktyczne przeznaczone do samodzielnego uczenia się. Użycie 

tradycyjnych podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów zależy od 



formy lekcji przyjętej przez nauczyciela. Może się zdarzyć, że część zajęć 

będzie wymagała ich używania w sposób tradycyjny, a część będzie 

prowadzona przy wykorzystaniu nowych pomocy dydaktycznych. 

Precyzyjne zalecenia dotyczące wykorzystania materiałów drukowanych 

będą przekazywali nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

12. Kształcenie zdalne zakłada możliwość zadawania nauczycielowi pytań 

zarówno w formie pisemnej, jak i w trakcie rozmowy tekstowej, głosowej 

lub wideo. To bardzo ważne, by zachęcać uczniów do zadawania pytań  

i dzielenia się wątpliwościami, ponieważ nauczyciel w świecie 

wirtualnym otrzymuje nieco inny zestaw informacji zwrotnych od 

uczniów, niż w trakcie tradycyjnych zajęć w klasie szkolnej. 

13. Opiekę nad uczniem uczącym się zdalnie sprawują rodzice lub 

opiekunowie prawni. Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek 

szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Pracujący zdalnie 

nauczyciel nie ma pełnej możliwości realizowania swoich funkcji 

opiekuńczych. Stąd prośba, aby rodzice stosowali się do przepisów 

prawa w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej. 

14. Podobnie jak w tradycyjnej edukacji część umiejętności, wiedzy oraz 

kompetencji społecznych nabywa się w trakcie realizowania zadań 

domowych, pozaszkolnej pracy w grupach, czy realizacji projektów 

edukacyjnych. Nauczyciel ma zatem prawo do formułowania zaleceń 

wymagających poświęcenia pewnej ilości czasu wolnego ucznia. 

15. Higiena pracy z wykorzystaniem smartfona, tabletu, komputera 

notebooka i smartTV. 

A) Należy unikać pracy przy komputerze i urządzeniach mobilnych                 

w godzinach popołudniowych i wieczornych. Jeśli jednak uczeń 

decyduje się za zgodą rodziców na pracę po zmroku, zaleca się 



ustawienie w systemie operacyjnym filtra światła niebieskiego, aby 

uniknąć problemów ze zmęczeniem i bezsennością. 

B) W czasie przerwy od pracy należy odejść od stanowiska 

komputerowego, smart TV lub innych urządzeń. Aby wzrok mógł 

odpocząć, zaleca się patrzenie przez okno lub kilka chwil aktywnego 

wypoczynku. Warto też wykonać odpowiednie ćwiczenia fizyczne 

przeznaczone dla osób pracujących ze sprzętem komputerowym. 

Stanowczo odradza się w czasie przerw korzystania z urządzeń 

elektronicznych (przerwa nie może polegać na korzystaniu z gier lub 

lekturze stron internetowych).  

C) W czasie realizacji pracy zdalnej należy bezwzględnie stosować 

zasady ergonomii, systematycznie odpoczywać oraz dbać  

o wentylację pomieszczenia.  

 

II. Narzędzia do pracy zdalnej używane w naszej placówce. 

W zależności od specyfiki klasy, w naszej szkole używane są następujących 

narzędzi do pracy zdalnej: 

 Oddziały przedszkolne, klasy 0 oraz klasy I – III: strona szkoły, grupy 

Facebook (dla rodziców), poczta e-mail, wiadomości tekstowe, aplikacja 

Teams, bezpośredni kontakt telefoniczny z rodzicem. 

 Klasy IV – VIII: pakiet Office 365 ze szczególnym uwzględnieniem jego 

składników Teams oraz Outlook, kontakt telefoniczny z rodzicem, 

platforma e-podreczniki, mailing, w przypadku uczniów 13-letnich  

i starszych - Facebook, Messenger. 



 Uczniowie z trudnościami technicznymi, nieposiadający dostępu do 

urządzeń technologicznych lub Internetu: dokument tekstowy 

przygotowany przez nauczyciela, dostarczony drogą elektroniczną do 

Dyrekcji i wysłany przez Szkołę pocztą tradycyjną lub poprzez kuriera do 

rodzica. Za znalezienie odpowiedniego środka przekazu odpowiada 

nauczyciel. 

 Wskazane jest także korzystanie ze Zdalnej Platformy MEN  

i udostępnionych zasobów - np. e-podręczników. 

 

III. Zasady oceniania postępów uczniów. 

Środowisko zdalne umożliwia nauczycielom przeprowadzenie testów, rozmów  

i sprawdzianów. Niektóre metody sprawdzania wiedzy uczniów przypominają 

odpytywanie uczniów znane z tradycyjnej klasy szkolnej. Uczniowie będą 

również wysyłać nauczycielom efekty swojej pracy za pomocą aplikacji Teams, 

Outlook, wiadomości tekstowych, e-maila, w postaci zdjęć, zrzutów ekranu, 

dokumentów tekstowych i innych platform edukacyjnych, ustalonych  

z nauczycielem.  

Za każdym razem, gdy tego rodzaju narzędzia będą używane, nauczyciele 

uzyskają pewność, że uczniowie rozumieją zasady działania narzędzia 

używanego do sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. Jest to szczególnie 

ważne z uwagi na możliwość zaistnienia problemów technicznych, niewłaściwej 

obsługi systemu, czy niezrozumienie sposobu realizacji zadań. Dzięki temu 

pomiar osiągnięć edukacyjnych będzie rzetelny i sprawiedliwy. 

Oceny będą wystawiane przez nauczyciela zgodnie ze Statutem Szkoły. 

 

 

 



Weryfikacja pracy zdalnej ucznia 

Nauczyciele mają ograniczone możliwości weryfikacji, czy uczeń pracuje 

samodzielnie. Ważne jest budowanie przez nauczycieli i rodziców motywacji 

wewnętrznej uczniów i zwracanie uwagi na to, że korzystanie  

z niedozwolonych form wsparcia jest niekorzystne dla samego ucznia.  

Należy uczulić uczniów na to, że przedstawianie cudzych prac jako swoich, 

będzie karane zgodnie ze Statutem Szkoły. 

 

Sposoby dokumentacji pracy zdalnej 

Na czas pracy zdalnej przewiduje się elektroniczną dokumentację pracy 

nauczyciela, która zawierać będzie daty i godziny zrealizowanych zajęć, liczbę 

uczniów  obecnych i nieobecnych, tematykę zajęć przeprowadzonych w danej 

grupie przez nauczyciela, ilość zadawanych prac domowych oraz notes ocen.  

Nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora (przesłany drogą 

elektroniczną) pisemny raport z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek). 

Raport powinien zawierać także  odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich 

trudności w realizacji podstawy programowej. Tematy zajęć i oceny zostaną 

przepisane przez nauczyciela do dziennika lekcyjnego danej klasy po powrocie 

do nauki w trybie salowo-lekcyjnym.  


