
ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ  

w 

 Zespole Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła 

Podstawowa i Przedszkole  w Mostkach 

 

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, 

niezbędne stało się wprowadzenie rozwiązań umożliwiającym szkołom i placówkom działanie 

w zmienionych warunkach organizacyjnych, a także pracę z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

 

 
W tym celu Minister Edukacji Narodowej wydał akty prawne, które warunkują 

funkcjonowanie szkół od 1 września 2020r. 

 
Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                     

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                               

i zwalczaniem COVID-19.        
           

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach.        

  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, 

warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. 

  

Dla szkół przewidziano trzy warianty funkcjonowania:  
 

wariant A – nauczanie stacjonarne przy zachowaniu reżimu sanitarnego określonego                         

w Wytycznych GIS i MEN; 

wariant B – nauczanie hybrydowe (łączone, naprzemienne) zakładające, że część 

uczniów realizuje zajęcia stacjonarnie a część zdalnie  

wariant C – nauczanie zdalne. Zarówno wariant B i C wymagają zgody organu 

prowadzącego oraz pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego.  
 



W momencie ograniczenia w części lub w całości funkcjonowania placówki zajęcia                     

są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czyli 

obowiązuje formuła zdalnego nauczania.  
 
 

Biorąc pod uwagę możliwości technologiczne, w tym dostęp do Internetu, posiadanie 

sprzętu komputerowego, drukarki, możliwości uczniów i rodziców Rada Pedagogiczna ustaliła 

następujące zasady kształcenia na odległość: 

 

1.  Podstawa programowa kształcenia ogólnego będzie realizowana w następujący 

sposób: 

 

a. W przedszkolu nauczyciele nawiązują kontakt online z rodzicami, zamieszczają 

materiały, wskazówki na komunikatorze Messenger. Udostępniają posty                      

w ramach realizowanego projektu edukacyjnego zakładającego kształcenie                     

na odległość z wykorzystaniem portalu społecznościowego i nowoczesnych 

technologii: Grupa 5-6 latków pracuje z materiałami edukacyjnymi ( książkami). 

b. W klasach I-III nauczyciele realizują podstawę programową przekazując treści 

poprzez stronę internetową szkoły. W zakładce „ zdalne nauczanie” rodzice znajdą 

dokładne informacje, instrukcje i załączniki. Uczniowie na bieżąco wykonują 

zadania. Wychowawcy monitorują proces nauczania podczas spotkań online, a 

prace domowe przesyłają uczniowie na pocztę w różnorodnej formie                                

( zdjęcia, karty pracy). Na przesłanie pracy domowej uczeń ma czas do następnej 

lekcji. Sprawdziany, dyktanda przeprowadzane są w formie kart pracy                               

i przesyłane do nauczyciela niezwłocznie po zakończeniu ( 45 minut). Wszystkie 

prace podlegają ocenie zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem. Kontakt                                

z nauczycielem odbywa się od poniedziałku do piątku do godziny 17.00. 

c. W klasach IV-VIII obligatoryjnie wszyscy nauczyciele realizują podstawę 

programową kształcenia ogólnego poprzez kontakt e-mail i wykorzystanie  

komunikatorów internetowych: Messenger, Zoom oraz korzystają także                        

z platform edukacyjnych i zasobów internetowych. Wychowawcy poszczególnych 

klas wykorzystują skrzynki poczty elektronicznej do wymiany informacji pomiędzy 

uczniami a nauczycielami przedmiotów i monitorują proces kształcenia na 

odległość.  

d. Zajęcia wychowania fizycznego są realizowane poprzez wysyłanie przez 

nauczycieli filmów i instrukcji związanych z aktywnością fizyczną. 

e. Realizacja programu nauczania z religii odbywa się zgodnie z wytycznymi Diecezji 

Sandomierskiej. Nauczyciel realizuje podstawę programową poprzez stały kontakt 

z uczniami (rodzicami w przypadku klas I-III i przedszkola) za pomocą 

komunikatorów internetowych i poczty elektronicznej. 

f. W ramach zajęć świetlicy szkolnej nauczyciele umieszczają na stronie internetowej 

szkoły propozycje zabaw i gier edukacyjnych, filmów i innych aktywności. 

g. Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czyli zajęcia 

rewalidacji indywidualnej, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia 

logopedyczne są realizowane poprzez przesyłanie kart pracy, załączników, 

propozycji gier i zabaw dydaktycznych drogą e- mail. 



h. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, koła 

przedmiotowe są realizowane w formie przesyłanych przez nauczycieli krótkich 

filmów edukacyjnych, prezentacji oraz konsultacji drogą e-mail. 

 

2. Zajęcia będą realizowane przez nauczycieli w ramach tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

3. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i ich rodziców w godzinach swojej 

dotychczasowej pracy. Po uprzednim kontakcie z sekretariatem szkoły, pedagog 

szkolny kontaktuje się z uczniem, rodzicem telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

 

4. W ramach zajęć biblioteki szkolnej, wspierając czytelnictwo w domach, nauczyciel 

umieszcza na stronie internetowej szkoły propozycje gdzie uczniowie mogą znaleźć 

darmowe książki, zajęć dodatkowych związanych z książką, a także organizuje                    

i porządkuje warsztat pracy. 
 

5. Nauczyciele nie wpisują obecności uczniów na zajęciach prowadzonych zdalnie. 

 

6. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela                                    

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu ich  

realizacji trwa w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60minut. 

 

7. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco dokumentacji swoich 

działań edukacyjnych (w formie elektronicznej lub papierowej). Nauczyciel 

archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów i przechowuje je do wglądu. Prace 

pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac plastyczno-technicznych                   

są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym do tego celu folderze.  

 

8. Każdy nauczyciel ocenia stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego      

z poszczególnych przedmiotów. Jeśli jest taka potrzeba może dokonać modyfikacji np. 

treści trudne do zrealizowania na odległość przełożyć na czas zajęć stacjonarnych           

w szkole. 

 

9. Nauczyciele monitorują aktywność uczniów i reagują, gdy uczeń nie wykazuje 

aktywności ( zgłaszają problem wychowawcy lub do dyrektora szkoły). 

 

10. Nauczyciele monitorują postępy uczniów, weryfikując ich wiedzę i umiejętności oraz 

oceniając. Nauczyciele informują uczniów lub ich rodziców o postępach uczniów                    

w nauce, a także o uzyskanych w toku nauczania na odległość ocenach. 

 

11. Podstawą do oceny pracy uczniów są: 

- przesłane do nauczyciela pliki z tekstami wypracowań, rozwiązanymi zadaniami, 

prezentacjami, kartami pracy itp.; 

- udział w dyskusjach online; 

- przesłane zdjęcia prac plastycznych, technicznych i innych; 

- aktywność w kontaktach z nauczycielami; 



-wykonywanie wszystkich prac z podręczników i zeszytów ćwiczeń, które będą 

ocenione po powrocie do szkoły. 

 

12. Uczniowie kontaktują się z nauczycielami w godzinach nauki online od poniedziałku 

do piątku według dotychczasowego planu lekcji do godziny 15.00. Jeżeli niemożliwy 

jest czynny udział ucznia w zajęciach lub podczas sprawdzianu z powodu braku 

dostępu do Internetu powiadamia on o tym fakcie wychowawcę, który przekazuje 

informacje bezpośrednio do nauczyciela przedmiotu. Uczniowie mają obowiązek 

odesłać zadane prace z lekcji lub prace domowe w wyznaczonym przez nauczyciela 

terminie. Ponadto uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę 

(kartkówka, sprawdzian), jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, 

ustalonym przez nauczyciela. Wszystkie prace podlegają ocenie zgodnie                               

z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem. 

 

13. Klasyfikowanie i promowanie uczniów na I i II etapie edukacyjnym podczas nauczania 

zdalnego odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Szkoły. 

 

14. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej z przedmiotu uwzględnia się: 

- oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej,                                               

- oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu. 

 

15. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej z zachowania uwzględnia się:  

- systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego         

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych,  

- samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela,w 

szczególności nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne 

wykonanie przez ucznia, 

- aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość.  

 

Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię pozostałych 

nauczycieli, kolegów z klasy oraz samooceny ucznia.  

 

16. Wszyscy nauczyciele pamiętają, aby w wyważony sposób dobierać ilość materiału oraz 

aktywności dla ucznia. Zadania do wykonania nie mogą przerosnąć jego możliwości 

.Efektywność zajęć będzie lepsza, jeśli postawimy na jakość                                                          

i atrakcyjność, a nie ilość materiału. 

 

17. Organizując pracę zdalną uczniów uwzględniamy zasady bezpiecznego                                  

i ergonomicznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną 

zarówno w przypadku  uczniów jak i nauczycieli. Rodzice zwrócą szczególną uwagę 

na bezpieczne korzystanie przez uczniów z Internetu.  

 

18. Pracując zdalnie z uczniami przestrzegamy praw autorskich, prawa ochrony danych 

wrażliwych i wizerunku uczniów.  

 

Podpisy członków Rady Pedagogicznej:                                            Podpis Dyrektora: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


