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Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie. 

Paulo Coelho 

WSTĘP 

 Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to 

aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem technologii, 

ale także bez ich użycia – w formie ustalonej przez dyrektora szkoły i po 

poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć. 

Ważne! Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie online, czy tzw. 

wideo lekcje! 

 Nauczanie zdalne może więc mieć różną formę, musi jednak uwzględniać 

możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu, 

czyli szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców). Należy pamiętać 

o zasadzie równego dostępu i równego traktowania! Ważniejsza od wybranej 

formy nauczania jest możliwość zrealizowania celu nauczania przy zachowaniu 

bezpieczeństwa wszystkich stron. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne, 

związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ale także o zagrożenia 

związane z cyberbezpieczeństwem. 

ORGANIZACJA EDUKACJI ZDALNEJ DLA KLAS 4-8 

1. Edukacja zdalna obejmuje zajęcia online na platformie MS Teams oraz 

samodzielną aktywność ucznia wspieraną przez nauczycieli. 

2. Od 26 października 2020 edukacją zdalną zostają objęci uczniowie klas 4-

8. 

3. Lekcje odbywają się według obowiązującego planu. 

4. Lekcje zostają skrócone do 30 min., dzięki czemu wydłużone zostają 

przerwy lekcyjne pomiędzy lekcjami. 

5. Lekcje online odbywają się z wykorzystaniem platformy MS Teams. 
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6. W czasie zajęć online uczniowie mają włączone kamery i korzystają 

z mikrofonów. 

7. W czasie zajęć online obowiązują zasady bezpiecznego korzystania 

z Internetu (omówione na początku roku szkolnego). 

8. Nieobecność na lekcjach online należy usprawiedliwić u wychowawcy. 

9. Obecność na lekcjach online jest zaznaczana w dzienniku elektronicznym 

Librus – kształcenie zdalne (KZ). 

10. Zajęcia edukacyjne online i zajęcia samodzielne odbywają się według 

następujących zasad: 

a. zajęcia online (nie mniej niż 50% zajęć lekcyjnych z danego 

przedmiotu); 

b. lekcje samodzielne zostają obowiązkowo wpisane do Terminarza 

w dzienniku elektronicznym Librus; 

c. w przypadku zajęć wychowania fizycznego, religii i zajęć 

z przedmiotów artystycznych online może odbywać się mniej zajęć 

niż w przypadku innych przedmiotów. 

11.  Dla uczniów i rodziców prowadzone są konsultacje online według 

harmonogramu umieszczonego na stronie szkoły.  

12. Zajęcia ze specjalistami (logopeda, terapeuta pedagogiczny, psycholog 

itp.) odbywają się online. 

13. Zalecane jest, by w czasie edukacji zdalnej nauczyciele klas 4-8 pracowali 

zdalnie z domu. Jeśli pracę zdalną uniemożliwiają ograniczenia techniczne 

lub nauczyciel uczy zarówno w klasach 1-3, jak i 4-8, w szkole zostają 

zorganizowane stanowiska do pracy zdalnej. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM (26.10. – 30.10.2020) 

1. W okresie przejściowym (26.10.-30.10.) nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów ustalają częstotliwość zajęć online i samodzielnych (wpisy 
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lekcji samodzielnych i lekcji online w Terminarzu), uwzględniając zasadę, 

że min. 50% zajęć odbywać się będzie online. 

2.  Po 30 października lekcje samodzielne i lekcje online zostaną wpisane do 

planu lekcji. 

3. W okresie od 26.10. do 30.10.2020 wychowawcy klas 0-3 zostają 

zobowiązani do zorganizowania testowego spotkania online dla swoich 

uczniów. 

4.  W okresie przejściowym (26.10.-30.10.) nauczyciele i uczniowie, którzy 

na początku roku szkolnego zadeklarowali brak komputera, mogą 

wypożyczyć laptopy szkolne. Ze względu na fakt odbywania się części zajęć 

w szkole (klasy 0 – 3) liczba wypożyczanego sprzętu będzie ograniczona. 

ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY W KLASACH 0-3 

1. Klasy 0-3 pracują w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego. 

2. Zmianie może ulec przypisanie sal lekcyjnych, którego celem jest 

zapewnianie bezpiecznych warunków przebywania w szkole oraz 

udostępnienie zespołom klasowym komputerów, rzutników, mikrofonów 

do ewentualnej pracy online z nieobecnymi uczniami. 

3. W związku z sytuacją epidemiczną zaleca się, jeśli to możliwe, odbieranie 

dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych bez pozostawania pod 

opieką nauczycieli świetlicy szkolnej. 

4. Jeśli istnieje ryzyko związane z chorobami przewlekłymi wśród 

domowników lub u dziecka, zaleca się pozostanie w domu 

i uczestniczenie w zajęciach online. 
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ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY 

1. Kieruje pracą szkoły, tj. wyznacza zadania nauczycielom i nadzoruje ich 

pracę. 

2. Monitoruje i nadzoruje realizację zajęć online w szkole oraz zachowanie 

bezpieczeństwa pracy nauczycieli i uczniów. 

3. Informuje zdalnie rodziców o najważniejszych zmianach w trybie pracy 

szkoły (strona WWW, dziennik elektroniczny Librus). 

ZADANIA NAUCZYCIELI 

1. Organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy 

(formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie 

i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania 

prac itp., zasadach oceniania). 

2. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie 

powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co 

zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych. 

3. Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. 

Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem 

(zwłaszcza młodszym). Warto pamiętać, że: logowanie, przesyłanie, 

generowanie postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas 

poświęcony na naukę. 

4. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości 

i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być 

przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia 

w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych 

przedmiotów. 

5. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, 
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nieprzeładowane treściami nieistotnymi. 

6. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu 

w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja stanowi część 

dokumentacji przebiegu nauczania. 

ZADANIA UCZNIÓW 

1. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu 

z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu. 

2. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania 

uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub 

prosząc o pośrednictwo rodziców). 

3. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie 

przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe! 

4. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem 

i w Internecie. 

5. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji 

z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!). 

ZADANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy. 

2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: korzystać bardziej 

regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową 

szkoły. 

3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu 

zadanych prac. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zasady opisane w dokumencie wchodzą w życie dn. 26.10.2020. 

2. Zasady opisane w dokumencie mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju 

sytuacji epidemicznej w kraju. 


