
PROCEDURA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ  

 W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO  

W JAWORNIKU 

 

Podstawa prawna:  

➢ 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) 

➢ 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  (Dz. U. z 2020 

r. poz. 492) 

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

szczegółowych 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 

 

 

Podstawowe informacje o kształceniu zdalnym 

 

§ 1 

 

1. Ilekroć w procedurze jest mowa o: 

1) Kształceniu na odległość / praca zdalna – należy przez to rozumieć takie prowadzenie 

procesu kształcenia, w którym zapoznawania się z różnego rodzaju cyfrowymi materiałami 

udostępnionymi na platformie edukacyjnej GOOGLE G – Suite przez nauczyciela, pod jego 

kierunkiem i aktywnym przewodnictwem; 

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej             im. Kornela 

Makuszyńskiego w Jaworniku; 

3) Nauczycielu – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych zatrudnionych w 

Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworniku; 

4) Uczniach – należy przez to rozumieć młodzież uczęszczającą do Szkoły Podstawowej im. 

Kornela Makuszyńskiego w Jaworniku; 

5) Szkole, jednostce – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Kornela 

Makuszyńskiego w Jaworniku. 

6) Formy kształcenia – dzielimy na synchroniczne, interaktywne (uczniowie i nauczyciele 

pracują w tym samym czasie, prowadza c komunikację w czasie rzeczywistym) oraz 

asynchroniczne (uczniowie przyswajają  wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, itd.). 

 

Warunki dopuszczenia pracy zdalnej 



§ 2 

1. Pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem 
COVID-19: 

1) Po złożeniu przez pracodawcę oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej dot. 
polecenia wykonywania pracy zdalnej. (Załącznik nr 1) 
 

2) Po udzieleniu zgody na pracę zdalną od pracodawcy w związku z wnioskiem 
pracownika o umożliwienie pracy zdalnej. (Załącznik nr 2) 

 
3) Po złożeniu oświadczenia o pracy zdalnej podczas kwarantanny. (Załącznik nr 3) 

4) w/w oświadczenia, wnioski muszą być uzupełnione o podpisanie Załącznika nr 4 i 
Załącznika nr 5.  

 

Organizacja pracy zdalnej 

§ 3 

1. Treści edukacyjne podawane w nauczaniu na odległość będą służyły do realizacji podstawy 

programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów. 

 

2. Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie 

się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość.  

 

3. Wszystkie zajęcia będą miały formę spotkań online – dłuższych lub krótszych i wymagały będą 

uczestnictwa w nich uczniów w zaplanowanym czasie  - według planu lekcji. 

 

4. Zajęcia zdalne przewidują sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów w nauce zgodnie                          

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., działania 

podejmowane przez uczniów mogą być ocenianie. 

 

5. Dyrektor w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego zobowiązuje nauczycieli                         

do bieżącego wypełniania dziennika LIBRUS. 

 

6. Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają  dostosowania wymagań edukacyjnych                             

do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 

 

 

§ 4 

 

1. Organ prowadzący jednostkę może użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  lub innego sposobu kształcenia, w 

szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop  albo tablet. 

 

2. Użyczenie sprzętu oznacza konieczność zawarcia umowy użyczenia. Umowę co do zasady 

rodzic zawiera z organem prowadzącym, który jednak może być reprezentowany przez 

dyrektora – po udzieleniu mu stosownego upoważnienia. 

 



 

 

Prawa i obowiązki Dyrektora Szkoły 

§ 5 

 

1. Dyrektor na bieżąco koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym: 

1) uczniów objętych kształceniem specjalnym, 

2) uczniów zdolnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

3) uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne. 

 

2. Dyrektor szkoły w celu realizacji kształcenia na odległość: 

1) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań 

szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania,   

2) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty, 

3) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach          tych 

konsultacji, 

4) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania 

przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania. 

  

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

§ 6 

1. Zgodnie ze Statutem szkoły w szkole organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-

pedagogiczna. 

 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

 

3. Do dyspozycji nauczycieli, rodziców oraz uczniów są: pedagog, nauczyciel wspomagający. 

 

4. W miarę możliwość technicznych i organizacyjnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

udzielana jest w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

3) zajęć specjalistycznych  

4) warsztatów, porad, konsultacji 

 

 

§ 7 

 

1. Formę kontaktu pedagog dostosowuje do potrzeb i możliwości, może to być za pośrednictwem: 

1) telefonu; 



2) poczty elektronicznej; 

3) dziennika elektronicznego. 

 

2. Charakter zadań jest zależny od rodzaju zapotrzebowania na pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, może mieć formę: 

1) zajęć on-line z uczniami; 

2) czatu z uczniami; 

3) opracowania materiałów i ćwiczeń do samodzielnej pracy ucznia. 

 

3. Kontakty z uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną nawiązywane są 

regularnie. 

 

Pedagog szkolny 

§ 8 

 

1. Pedagog szkolny prowadzi porady i konsultacje, grupy wsparcia związane ze zgłaszanymi przez 

rodziców i uczniów problemami. 

 

2. Pedagog szkolny określa stałe godziny dyżurowania z wykorzystaniem: poczta elektroniczna, 

telefonicznie – wsparcie dla rodziców i uczniów. 

 

3. Pedagog szkolny udostępnia uczniom oraz rodzicom materiały i instrukcje pomocne w nauce 

zdalnej poprzez stronę internetową szkoły oraz LIBRUS. 

 

4. Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, działania pedagoga powinny również 

uwzględniać profilaktykę problemów związanych z obecną sytuacją, izolacją uczniów, 

odpowiedzialnością za swoje czyny w kontekście bieżących zaleceń dot. stanu epidemii. 

 

 

Nauczyciel wspomagający 

§ 9 

 

1. Nauczyciel wspomagający pozostaje w stałym kontakcie z  nauczycielami przedmiotów w celu 

wspomagania pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

2. Nauczyciele wspomagający, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczniem bądź jego rodzicem 

pozostają do dyspozycji na zasadach udzielania wsparcia poprzez komunikatory, dziennik 

elektroniczny, pocztę elektroniczną bądź inne formy kontaktu wypracowane na potrzeby ucznia i 

rodzica. 

 

 

Metody kształcenia na odległość 



§ 10 

1. Przed rozpoczęciem nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Szkoła: 

1) sprawdza, czy zapewniono kontakt za pośrednictwem internetu ze wszystkimi uczniami, 

rodzicami i nauczycielami; 

2) przeprowadza analizę możliwości zdalnej realizacji tygodniowego rozkładu zajęć klas i 

oddziałów; 

3) uwzględnia potrzeby edukacyjne uczniów, w tym wynikające z niepełnosprawności; 

4) przygotowuje możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów ucznia; 

5) opracowuje informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o kształceniu na odległość; 

 

 

§ 11 

 

1. Nauczyciele zobowiązani są do: 

1) prowadzenia lekcji online, zgodnie z planem zajęć; 

2) systematycznej realizacji treści programowych; 

3) poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobach oceniania, sprawdzania frekwencji, 

wymagań w odniesieniu do pracy własnej uczniów; 

4) zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w pracy 

zdalnej poza szkołą; 

5) kierowania procesem kształcenia, stwarzając uczniom warunki do pracy indywidualnej, 

grupowej i zespołowej. 

 

2. Nauczyciel pracuje z uczniami, bądź pozostaje do ich dyspozycji, zgodnie z dotychczasowym 

planem lekcji określonym dla każdej klasy na każdy dzień tygodnia. 

 

3. Nauczyciele prowadzą zajęcia według planu lekcji, łącząc się z uczniami online na platformie 

edukacyjnej GOOGLE G – Suite. Lekcje w klasach 4 – 6 (bezpośrednio przy komputerze) trwają od 

20 do ok. 30 minut, lekcje w klasach 7 – 8 trwają od 30 – 45 minut. 

 

4. Nauczyciel może także kontaktować się z uczniami  i rodzicami / prawnymi opiekunami za pomocą 

dziennika elektronicznego, telefonu oraz za pomocą innych komunikatorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel wychowawca 

 

§ 12 

 



1. Każdy wychowawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu  z rodzicem  

i uczniem.  

 

2. Wychowawcy klas przekazują swoim uczniom i ich rodzicom adresy mailowe  

do kontaktu z nauczycielem. 

 

 

§ 13 

 

1. Bibliotekarz pozostaje do dyspozycji dyrektora i wspomaga proces kształcenia uczenia na 

odległość. 

 

2. Zobowiązuje się pracowników pedagogicznych o wymianę doświadczeń i spostrzeżeń podczas 

realizacji kształcenia na odległość.  

 

§ 14 

 

1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej i głosowania nauczyciel mogą odbywać się drogą elektroniczną, 

z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. 

2. Zebrania rady pedagogicznej protokołowane mogą być w formie elektronicznej. 

 

 

Zadania i obowiązki uczniów i rodziców 

§ 15 

 

1. Uczniowie i ich rodzice pozostają w stałym kontakcie z nauczycielami                                     i 

wychowawcami. 

2. Rodzice mają obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków technicznych potrzebnych do 

nauki zdalnej dla dziecka. 

1) dostęp do sieci (Internetu), 

2) dostęp urządzenia, wyposażonego w ekran, klawiaturę, mysz, mikrofon oraz kamerkę,  

umożliwiającego połączenie z nauczycielem; 

 

 

3. W razie problemów z zapewnieniem właściwego sprzętu do nauki zdalnej rodzice/ prawni 

opiekunowie  powinni ten fakt zgłosić wychowawcy klasy. 

 

4. Szkoła we współpracy z organem prowadzącym, w miarę możliwości, może zapewnić wymagany 

sprzęt. 

 

5. W przypadku braku możliwości korzystania z platform wskazanych przez nauczycieli lub 

problemów z systemem - uczeń zobowiązany jest go zawiadomić. 

 

6. Uczeń zobowiązany jest do  



1) kontrolowania realizacji treści nauczania, odrabiania i odsyłania terminowo zadań 

domowych, prac kontrolnych, itp.; 

2) kontaktowania się z nauczycielem za pomocą ustalonych narzędzi w godzinach zgodnych z 

tygodniowym planem lekcji lub w czasie ustalonym indywidualnie   z nauczycielem; 

3) w czasie trwania zajęć online uczeń zobowiązany jest do włączenia kamery ora mikrofonu na 

żądanie nauczyciela.  

 

 

§ 16 

 

1. Zobowiązuje się nauczycieli do prowadzenia zajęć w formach mieszanych: zajęcia   online oraz 

zlecanie uczniom wykonywanie ćwiczeń we własnym zakresie (bez użycia komputerów). 

 

2. Harmonogram zajęć poszczególnych oddziałów oparty jest na podziale godzin oddziałów 

klasowych z uwzględnieniem następujących wytycznych : 

1) zajęcia lekcyjne on-line nauczyciela z oddziałem klasowym rozpoczynają się zgodnie z 

tygodniowym planem zajęć; 

2) nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez 

siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy z 

uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego 

korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej; 

3) nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści 

programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu; 

4) nauczyciel  na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line przeznacza część czasu pracy na 

bieżącą konsultację on-line z uczniami i udzielanie odpowiedzi; 

5) nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed 

rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin. 

 

3. Nauczyciel może zlecić odesłanie przez ucznia/rodzica wykonanych zadań  w celu ocenienia. 

 

 

 

 

 

 

Ocenianie bieżące w klasach 

§ 17 

 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia. 

 

2. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę oraz  postępy uczniów w trakcie kształcenia zdalnego 

z wykorzystaniem dziennika elektronicznego LIBRUS.  

 



3. Zasady oceniania muszą być dostosowane  do przyjętych w szkole rozwiązań kształcenia                       na 

odległość. 

 

4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas kształcenia   na odległość 

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

5. Monitorowanie wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się przez cały okres nauczania                            na 

odległość na podstawie oceny realizacji zadań oraz obserwacji pracy ucznia, szczególnie                     

jego zaangażowania. 

 

6. Przy ocenianiu mają odpowiednie zastosowania kryteria oceniania z przedmiotów, z którymi zostali 

zapoznani uczniowie i rodzice na początku roku szkolnego 

 

 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy zdalnej 

§ 18 

 

1. Podczas zajęć prowadzonych zdalnie uczniowie i nauczyciele są zobowiązani                                      do 
przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. 
 

2. Zasady obowiązujące nauczycieli: 
 

1) Nauczyciele prowadzą lekcje zdalne z wykorzystaniem platformy edukacyjnej GOOGLE 
G – Suite. 

2) Prowadząc korespondencję z uczniami, rodzicami, dyrektorem lub innymi 
nauczycielami korzystają z e – dziennika lub poczty służbowej. 

3) Podczas nauczania zdalnego nauczyciele mogą przetwarzać dane osobowe uczniów i 
ich rodziców tylko w celach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków 
służbowych. 

4) Lekcja zdalna trwa 45 minut, przy czym nie należy przekraczać czasu 30 minut pracy 
przy komputerze, pozostała część lekcji należy wykorzystać na pracę                                          z 
podręcznikiem, wykonywanie ćwiczeń, sprawdzenie wiadomości, konsultacje                      
z uczniami, itp. 

5) Planując pracę zdalną należy uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów,                        
ich wiek oraz zasady bhp dotyczące przy komputerze.  

 

 

3. Zasady obowiązujące uczniów: 
1) Aplikacja GOOGLE G – Suite jest oficjalną platformą do pracy nauczycieli z uczniem, 

dlatego niedopuszczalne jest wykorzystanie jej jako komunikatora towarzyskiego                    
z innymi uczniami.  

2) Podczas zajęć edukacyjnych w czasie wideokonferencji z użyciem aplikacji GOOGLE 
G – Suite obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zarówno audio                           i 
wideo.  

3) Żaden nauczyciel szkoły nie wyraża zgody na wykorzystanie głosu i wizerunku 
zarejestrowanego podczas realizacji zajęć.  



4) w trakcie prowadzenia lekcji online, w celu zapewnienia uczniowi odpowiednich 
warunków pracy i komfortu nauki, nie mogą być obecne osoby trzecie.  

 

 

Obowiązki ucznia w okresie zdalnego nauczania 

§ 19 

 

1. Uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczestniczyć we wszystkich lekcjach                    
wg planu. 
 

2. Każda nieobecność lub spóźnienie powinny być usprawiedliwione zgodnie z dotychczas 
obowiązującymi zasadami, w sposób uzgodniony z wychowawcą. 
 

3. Uczeń zobowiązany jest do systematycznej pracy na zajęciach, w szczególności                                   
do samodzielnego wykonywania zadań przy wsparciu nauczyciela.   

 
4. Uczeń zobowiązany jest do właściwego zachowania podczas zajęć zdalnych,                                    

jego zachowanie podlega ocenie. 
 

5. Uczeń w komunikacji z nauczycielami stosuje etykietę językową, korzysta ze zwrotów 
grzecznościowych. 
 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 20 

 

Dyrektor zawiadamia uczniów, rodziców i nauczycieli o rozwiązaniach w zakresie kształcenia                       

na odległość poprzez komunikat na stronie internetowej oraz wiadomość na adres e-mail                             

lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

 

 

 

         Renata Marzec 

Zarządzenie nr 19 – 2020/2021 
z dnia 26 października 2020 r. 
 
 


