


                                                                                                                                                           Załącznik nr 1 

Organizacja kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w 

Bolesławcu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 

I. Środki komunikacji 

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego 

z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. 

2. W okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia  będą odbywać 

się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Termin ten może zostać 

przedłużony. 

3. Kształcenie będzie odbywać się poprzez dziennik elektroniczny i platformy edukacyjne 

zaproponowane przez nauczycieli uczących.  

4. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem: 

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem 

www.epodreczniki.pl, 

b) materiałów wskazanych przez nauczycieli: 

• dostępnych 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 i innych 

platformach edukacyjnych, 

• materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

• materiałów opracowanych przez nauczycieli. 

 

Korzystając z materiałów zamieszczonych należy zwrócić uwagę, na jakich warunkach autor 

zgadza się na ich upowszechnianie. 



5. Zajęcia kształcenia na odległość będą realizowane w ramach obowiązującego przed dniem 

wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami. 

II. Tygodniowy zakres treści nauczania 

l. Nauczyciele w zespołach przedmiotowych ustalają tygodniowy zakres treści nauczania 

do zrealizowania w poszczególnych oddziałach, który powinien uwzględniać 

w szczególności: 

a) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego 

w ciągu dnia, 

         b) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 

         c) możliwości komunikacyjne uczniów.  

 

III. Realizacja podstawy programowej 

1. Nauczyciel jest zobowiązany przygotować treści kształcenia na każdą jednostkę lekcyjną 

w sposób umożliwiający uczniowi zapoznanie się z nimi i wykonanie polecenia pamiętając, 

że uczeń będzie pozbawiony bezpośredniego wsparcia nauczyciela. Nauczyciel zamieszcza 

materiał w dniu poprzedzającym planowaną jednostkę lekcyjną lub w dniu zaplanowanej 

lekcji. 

2. Organizując uczniom kształcenie na odległość każdy musi pamiętać o uwzględnieniu zasady 

bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację 

elektroniczną. 

3. Nauczyciel powinien dostosować metody i formy pracy, aby aktywność ucznia nie wymagała 

długiego korzystania z komputera. 

4. Obowiązkiem nauczycieli jest systematyczna kontrola, czy przekazywane treści docierają 

do wszystkich uczniów. W przypadku braku kontaktu z uczniami objętymi obowiązkiem 

nauki należy natychmiast o tym fakcie przez dziennik elektroniczny poinformować dyrektora 

szkoły. 

5. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznej realizacji podstawy programowej, 

przy czym należy uwzględniać możliwości czasowe uczniów, predyspozycje oraz opinie 

z poradni psychologicznopedagogicznej. 

6. Realizację zadań wychowawczych, dydaktycznych należy systematycznie dokumentować 

w dzienniku elektronicznym oraz dzienniku pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 



7. Zajęcia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, nauczania indywidualnego realizowane 

są z całą klasą. 

8. Wszystkie zajęcia wychowania do życia w rodzinie, koła przedmiotowe, zajęcia 

rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

doradztwo zawodowe są zawieszone. Nauczyciele w miarę możliwości  i wspierają uczniów 

zdalnie. 

9. W dzienniku elektronicznym należy wpisać obecności uczniom dopiero po zweryfikowaniu 

aktywności ucznia (symbol obecności: kno — kształcenie na odległość), 

tzn. po sprawdzeniu, czy uczniowie wywiązali się z określonych zadań, np. wysyłając 

informacje zwrotne do nauczyciela ( najpóźniej w dniu następnym). 

Trwała nieobecność ucznia, np. pobyt w szpitalu powinna  zostać niezwłocznie zgłoszona 

wychowawcy. 

10. Wpisy w dzienniku elektronicznym stanowią podstawę do rozliczenia godzin 

i udokumentowania realizacji podstawy programowej. 

 

III. Zasady oceniania 

1. Każdy nauczyciel powinien tak dobrać formy sprawdzania wiedzy uczniów, aby były 

najbardziej efektywne dla realizowanego w warunkach kształcenia na odległość przedmiotu.  

2. Ocenie mogą podlegać m.in. prace ucznia gromadzone na platformie edukacyjnej, 

wypowiedzi ucznia w ramach wideo-spotkań oraz rozwiązane testy. Oceny za osiągniecia 

uczniów wpisywane są do dziennika elektronicznego z rangą 1 i z zaznaczeniem - zdalne 

nauczanie  - skrót ZN. 

3. Każdy wychowawca ma obowiązek sprawdzenia czy wszyscy uczniowie mają dostęp 

do internetu i komputera. W przypadku wystąpienia problemu należy bezzwłocznie 

poinformować dyrektora, który zleci nauczycielom przygotowanie materiałów, które zostaną 

wydrukowane w szkole, a następnie przekazane rodzicom ucznia lub uczniowi. 

4. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do bieżącego kontaktu z uczniami i rodzicami poprzez 

dziennik elektroniczny. Udzielanie konsultacji i odpowiadanie na pytania zarówno uczniów 

jak i rodziców następuje za pośrednictwem e-dziennika, najpóźniej w kolejnym dniu 

po otrzymaniu pytania. 

  



IV. Kształcenie na odległość z przedmiotów artystycznych i wychowania  

fizycznego. 

1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów, a szczególnie przedmiotów artystycznych 

czy  wychowania fizycznego, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20.03.2020 r. mogą dokonać 

modyfikacji programu nauczania w taki sposób, że część kształcenia niemożliwa do realizacji 

z wykorzystaniem metod i technik zdalnych może być zrealizowana w klasach (semestrach) 

programowo wyższych w następnych latach szkolnych. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany opracowaną modyfikację programu nauczania przedłożyć 

dyrektorowi szkoły. 

V. Dokumentowanie realizacji zadań 

l . Realizacja zadań dokumentowana będzie poprzez: 

a) dziennik elektroniczny, dziennik pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

b) tworzenie dokumentów ustalonych przez dyrektora. 

2. Realizując kształcenie na odległość nauczyciel zobowiązany jest do zachowania szczególnej 

staranności przy wykonywaniu obowiązków, zwłaszcza w zakresie ochrony danych 

osobowych zgodnie z przepisami RODO. 

W przypadku pytań do dyrektora można je kierować mailowo, przez dziennik elektroniczny oraz 

telefonicznie. 

 

 


