
 
 
 
 
 
 
 

Procedura organizacji kształcenia na odległość w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:  

 

1. 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. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
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§ 1  

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Choszcznie w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły: 

1. Przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej 

jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania. 

2.  Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne  

i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów. 

3. Ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania  

w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych. 

4. Ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób 

weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców  

o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. 

5. Ustala warunki i sposób przeprowadzania 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), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych  

w formach pozaszkolnych. 

6. Ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. 

7. Wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć,  

w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać. 

8. Zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia 

oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji. 

9. Ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania 

przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania. 

10. Prowadzi nadzór pedagogiczny nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, w szczególność nadzorując sposób organizacji kształcenia i stopień obciążenia uczniów 

realizacją zleconych zadań. 

 

§ 2 

ZASADY ORGAZNIZACJI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 
 

1. Kształcenie na odległość w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Choszcznie organizowane jest  

z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, narzędzi G Suite oraz za pośrednictwem mediów 

społecznościowych z zachowaniem wszelkich zasad RODO. 

2. W klasach I-III zajęcia będą się odbywały zgodnie z ustaleniami zawartymi w załączniku nr 1.  

W klasach IV-VIII zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem z uwzględnieniem podziału na  

zajęcia, które odbywają się przy monitorze (zajęcia zdalne) oraz zajęcia samodzielnej pracy ucznia. 

3. Na każdych zajęciach uczeń jest zobowiązany odnotować swoją obecność poprzez dopisanie się do listy 

obecności udostępnionej przez nauczyciela (w narzędziach G-Suite). Stanowi to podstawę do odnotowania 

frekwencji w e-dzienniku. 

4. Zajęcia zdalne powinny być prowadzone w formie umożliwiającej kontakt ucznia z nauczycielem (połączenie 

audio, video, chat, rozmowa telefoniczna, classroom, dokument Google). 
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5. Zajęcia samodzielnej pracy ucznia są monitorowane przez nauczyciela, który jest dostępny online w czasie ich 

trwania. 

6 . Do realizacji zadań wynikających z podstawy programowej oraz realizowanych programów nauczania - 

odpowiednio dostosowanych do metod i technik nauczania na odległość, nauczyciele mogą wykorzystać: 

1) materiały i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl;  

2) materiały dostępne 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,  

3) materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

4) inne niż wymienione w punktach 1–3 materiały wskazane przez nauczyciela. 

7. Monitorowanie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez analizę zaangażowania uczniów w tok zajęć 

zdalnych i samodzielnych.  

1) Ocenianiu podlegać będą efekty pracy uczniów –umiejętności i wiedza zdobyte z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, a w szczególności 

 aktywność w trakcie zajęć zdalnych, 

 prace samodzielne uczniów, w tym prace pisemne, projekty, zadania domowe, 

 odpowiedzi ustne. 

2) W zakresie zachowania ocenie w szczególności podlegać będą: 

 przestrzeganie zasad netykiety zarówno w nauczaniu zdalnym, jak i prywatnych kontaktach 

interpersonalnych; 

 pomoc koleżeńska w grupie rówieśniczej; 

 wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej i pozaszkolnej; 

 godne, kulturalne zachowanie się w czasie trwania nauczania zdalnego a także poza szkołą, 

okazywanie szacunku innym osobom. 

§ 3  

ZASADY PRZYDZIELANIA ZADAŃ UCZNIOM 
 

1. Planując pracę zdalną i samodzielną uczniów nauczyciel musi wziąć pod uwagę: 

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego  

w ciągu dnia; 

4) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

2. Zadania na każdą lekcję uwzględniają: 

1) cele pracy własnej ucznia; 

2) przerwy śródlekcyjne; 

3) czas przeznaczony na wykonywanie zadań - liczba zadań z każdego przedmiotu ma zapewnić 

realizację ich w ciągu 45 minut; 

4) różny stopień trudności, zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy; 

5) możliwość samokontroli poprawności wykonanych zadań. 

3.  Nauczyciel przekazuje informacje zwrotne na temat wykonania przydzielonych zadań w trakcie zajęć bądź  

w formie oceny poprzez e-dziennik. 
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§ 4  

OBIEG INFORMACJI I DOKUMENTACJA PRACY 
 

1. Głównym narzędziem komunikacji miedzy dyrektorem, nauczycielami, rodzicami i uczniami jest dziennik 

elektroniczny. 

2. Do opracowania wspólnych dokumentów wykorzystywane są narzędzia G Suite. 

3. Pomocniczo, dla pełnego obiegu informacji, można korzystać z innych przekaźników: telefonów, poczty 

elektronicznej, mediów społecznościowych i komunikatorów, pamiętając o zachowaniu zasad RODO. 

4. W dzienniku elektronicznym, zgodnie z obowiązującym w szkole planem lekcji, nauczyciel odnotowuje: 

1) realizację zajęć; 

2) frekwencję uczniów; 

3) oceny postępów uczniów. 

 

5. O wszystkich zasadach dotyczących organizacji i przebiegu kształcenia na odległość rodzice  

i uczniowie informowani są za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

6. Nauczyciel na bieżąco udziela uczniom i rodzicom informacji zwrotnej na temat postępów uczniów z 

wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz przyjętych form komunikacji zdalnej. 

7. Nauczyciele udzielają rodzicom niezbędnych porad w ramach konsultacji na zasadach ustalonych  

w porozumieniu z dyrektorem szkoły i podanych do wiadomości uczniów i rodziców. 

 

 

 

§ 5 

ZADANIA NAUCZYCIELI 

W ramach organizacji nauczania z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość  

w okresie czasowego ograniczenia działalności szkoły nauczyciel mają obowiązek: 

1. Zaplanowania na okres określony w rozporządzeniu takich treści programowych, które 

uczniowie są w stanie opanować samodzielnie. 

2. Uwzględnienia przy planowaniu zadań na każdą lekcję zasad określonych w § 3. 

3. Opracowania zasad monitorowania pracy ucznia oraz oceniania zdalnego. 

4. Podania terminarza konsultacji oraz sposobu kontaktowania się drogą mailową lub 

telefonicznie.  

5. Sprawdzanie codziennie rano w godz. 8.00-9.00 wiadomości w systemie LIBRUS i niezwłoczne 

odpowiadanie na wiadomości, jeśli zachodzi taka potrzeba.  

6. Bezzwłocznego informowania dyrektora za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub 

telefonicznie o aktualnych potrzebach lub trudnościach związanych z nauczaniem na 

odległość w zakresie nauczanego przedmiotu.  

§ 6  

ZADANIA WYCHOWAWCÓW 
Wychowawcy klas pełnią rolę koordynatorów działań związanych z organizacją kształcenia  

na odległość. Do ich zadań w szczególności należy: 

1. Stały kontakt z uczniami i rodzicami (w przypadku dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym i edukacja wczesnoszkolną tyko z rodzicami) i udzielanie koniecznego 

wsparcia. 
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2.  Ustalenie z rodzicami lub uczniami sposobu kontaktowania się i komunikowania gotowości  

do zajęć. 

3. Przekazanie rodzicom informacji o sposobie oceniania przez wszystkich nauczycieli uczących 

daną klasę oraz modyfikacjach planu zajęć. 

4. Informowanie dyrektora szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego na bieżąco lub  

o aktualnych potrzebach lub trudnościach uczniów i rodziców związanych z nauczaniem na 

odległość.  

§ 7  

ZADANIA PEDAGOGA, NAUCZYCIELA ŚWIETLICY,  

BIBLIOTEKARZA I LOGOPEDY 
Nauczyciele, których zadania nie są stricte związane z realizacją zajęć dydaktycznych w okresie czasowego 

ograniczenia działalności szkoły mają za zadanie: 

1. Dostosowanie planu pracy do wymogów nauczania zdalnego. 

2. Przesyłanie uczniom i ich rodzicom wskazówek do pracy w domu - zgodnie z charakterem 

wykonywanych obowiązków – poprzez dziennik elektroniczny, jak również za pomocą strony 

internetowej szkoły oraz mediów społecznościowych.  

3. Odnotowywanie podjętych działań w dziennikach zajęć. 

§ 8 

ZADANIA RODZICÓW 
Rolą rodziców w ramach nauczania z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość jest: 

1. Motywowanie dzieci do systematycznej pracy każdego dnia w godzinach, w których dziecko 

normalnie przebywają w szkole. 

2. W przypadku, gdy w domu jest więcej niż jedno dziecko w wieku szkolnym w współpracy  

z wychowawcą, wypracowanie sposób korzystania z komputera. 

3. Systematyczne sprawdzanie wiadomości w systemie LIBRUS i odpowiadanie na pytania, jeśli 

takie się pojawią. 

4. Informowanie na bieżąco wychowawcę klasy o chorobie lub niedyspozycji dziecka. 

5. Niezwłoczne kontaktowanie się z wychowawcą, gdy pojawią się jakieś problemy. 

 

§ 9 

ZADANIA UCZNIÓW 

1. Uczniowie w okresie czasowego ograniczenia działalności szkoły realizują treści wskazane przez 

nauczyciela z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość.  

2. Do zdań uczniów należy w szczególności: 

1) systematyczna, codzienna praca zgodnie z obowiązującym w szkole planem lekcji; 

2) realizacja zdań wyznaczonych przez nauczycieli; 

3) przesyłanie nauczycielom opracowanego materiału, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi; 

4) stały kontakt z wychowawcą – bezpośrednio lub poprzez rodzica; 

5) utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności; 

6) korzystanie z komputera i innych nośników do celów edukacyjnych z zachowaniem wszelkich 

zasad bezpieczeństwa; 

7) niezwłoczne kontaktowanie się z wychowawcą lub nauczycielem, gdy pojawią się jakieś problemy. 


