
PROCEDURY REALIZACJI KSZTAŁCENIA NA ODLEGLOŚĆ W CZASIE
ZAWIESZENIA ZAJĘĆ ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
 im. BRONISŁAWA KORASZEWSKIEGO W PRÓSZKOWIE 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie prowadzone jest 
kształcenie na odległość.

2. Nauczyciele zobowiązani są do świadczenia pracy w zmienionych warunkach 
kształcenia  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z miejsca 
pracy, tj. szkoły podstawowej w Prószkowie.

3. Realizacja obowiązku nauki uczniów odbywa się przez udział w tej formie 
kształcenia.

4. Zdalne nauczanie jest wykorzystywane  w celu realizacji podstawy programowej i jest
obowiązkową formą nauczania w czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole.

5. Za prawidłową realizację kształcenia na odległość odpowiedzialni są nauczyciele         
i wychowawcy.

6. Zdalne nauczanie jest realizowane we współpracy z rodzicami, którzy są 
współodpowiedzialni za prawidłowy przebieg tej formy kształcenia.

7. Uczeń, który nie ma możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania- na wniosek rodziców, może 
realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na 
terenie szkoły.

II. METODY, FORMY I NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE                     
W KSZTAŁCENIU NA ODLEGLOŚĆ

1. Podstawowymi narzędziami do utrzymywania kontaktu z uczniami są MS Teams 
oraz e- dziennik.  Kontakt z rodzicami odbywa się za pomocą e-dziennika.

2. Kształcenie na odległość odbywa się zgodnie z tygodniowym planem nauczania dla
danego oddziału.

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 
realizowane z wykorzystaniem:

1) Platformy MS Teams,
2) materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez 

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

3) materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN, stronach 
internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 
egzaminacyjnych,

4) portalu lektury.gov www.lektury.gov.pl 

http://www.lektury.gov.pl/
http://www.epodreczniki.pl/


5) portalu wiedzy Scholaris www.scholaris.pl 
6) zasobów Centrum Nauki Kopernik www.kopernik.org.pl 
7) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

np. https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom 
https://www.tvp.pl/47304588/szkolaztvp 

8) materiałów umieszczonych na platformach wydawnictw szkolnych:
 NOWA ERA: https://www.nowaera.pl/naukazdalna 
 WSiP: https://www.wsip.pl/naukazdalna 
 MAC: https://www.mac.pl/flipbooki 

9) komunikatorów i aplikacji niezbędnych do prawidłowego realizacji 
podstawy programowej  dostępnych dla uczniów i nauczycieli;

10) materiałów własnych nauczyciela,
11) materiałów wskazanych przez nauczyciela znajdujących się w zasobach

Internetu zweryfikowanych pod względem ich poprawności merytorycznej i
bezpieczeństwa. Za weryfikację treści materiałów edukacyjnych 
odpowiedzialni są nauczyciele.

4. W kształcenie na odległość można wykorzystywać metody:
1) synchroniczną – nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie, np. 

wideolekcja na platformie, wideochat, 
1) asynchroniczną – w różnym czasie, np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do

materiałów edukacyjnych, dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na 
platformie/ w sieci, lekcje przez pracę w chmurze, 

2) łączenia pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie 
wspólnie miniprojektu, poszukiwanie informacji w celu rozwiązania 
problemu, a następnie przygotowanie prezentacji efektów wspólnej pracy, 

3) konsultacji – nauczyciel, po zgłoszeniu przez ucznia takiej potrzeby, jest 
dostępny dla uczniów on-line.

5. Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć dla danego 
oddziału.

III. ZASADY BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW NAUKI

1) Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących realizują zajęcia poprzez:
1) nawiązanie kontaktu w czasie określonym w planie zajęć dla danego 

oddziału         z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 
zapewniających wymianę informacji między nauczycielem i uczniem 
(platforma TEAMS);

2) przesyłanie przygotowanych dla ucznia materiałów, z którymi uczeń ma 
pracować samodzielnie w szczególności:
a) opracowanych przez nauczyciela zagadnień,
a) rozwiązanych zadań z  komentarzem dotyczącym ich rozwiązania;

3) konsultację i ocenę rozwiązanych zadań, prac pisemnych.
2) Nauczyciele wychowania fizycznego realizują zajęcia poprzez:

https://www.mac.pl/flipbooki
https://www.wsip.pl/naukazdalna
https://www.nowaera.pl/naukazdalna
https://www.tvp.pl/47304588/szkolaztvp
https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
http://www.kopernik.org.pl/
http://www.scholaris.pl/


1) nawiązanie kontaktu w czasie określonym w planie zajęć dla danego 
oddziału z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 
zapewniających wymianę informacji między nauczycielem i uczniem;

2) prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy 
TEAMS

3) przesyłanie przygotowanych dla ucznia materiałów w szczególności:
a) zagadnień z zakresu bezpiecznej aktywność fizycznej i higieny 

osobistej,
b) przepisów gier zespołowych

4) opracowanie zestawu ćwiczeń, w tym ćwiczeń relaksacyjnych, do realizacji 
przez uczniów w domu, 

5) motywowanie uczniów do aktywności fizycznej w domu,
6) ocenę pytań kontrolnych z zakresu realizowanych zagadnień.

3) Nauczyciele przedmiotów artystycznych realizują zajęcia poprzez:
1) nawiązanie kontaktu w czasie określonym w planie zajęć dla danego 

oddziału z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 
zapewniających wymianę informacji między nauczycielem i uczniem 
(platforma TEAMS);;

2) przesyłanie przygotowanych dla ucznia materiałów, z którymi uczeń ma 
pracować;

3) wskazanie uczniom środków umożliwiających realizację zadań;
4) konsultację i ocenę prac wykonanych przez uczniów.

4) Nauczyciele realizujący zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia 
dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia 
socjoterapeutyczne i zajęcia rewalidacyjne), do pracy z dziećmi wykorzystują 
platformę TEAMS i łączą się bezpośrednio z uczniem w ustalonych godzinach zajęć.

5) Nauczyciele organizują pracę uczniów w sposób sprzyjający zdrowiu i higienie pracy 
umysłowej.

6) Zakres materiału realizowanego w czasie zajęć w trybie zdalnego nauczania nie może 
być większy niż zakres jaki byłby zrealizowany przez nauczyciela w trybie nauki 
stacjonarnej w szkole. 

7) Zaleca się, aby zdalna godzina lekcyjna trwa maksymalnie 30 minut. Pozostały czas 
przeznaczony jest na konsultacje z uczniami w zakresie tematyki zajęć.

8) Uczniowie nie mogą być obciążani nadmierną ilością materiałów edukacyjnych. 
Przesyłane materiały muszą być adekwatne do ich rozwoju. Uczeń wykonuje zadania 
wskazane przez nauczyciela w określonym przez niego czasie.

IV. WERYFIKOWANIE OBECNOŚCI UCZNIA NA ZAJECIACH

1. Nauczyciel dokumentuje pracę poprzez dokonanie wpisu tematu zajęć w e-dzienniku.



2. Nauczyciel rejestruje obecność ucznia na zajęciach na podstawie jego faktycznego 
uczestnictwa w zajęciach. Obecność sprawdzana jest na początku zajęć, a do 
oznaczenia obecności stosuje się oznaczenie NZ (nauczanie zdalne). 

3. W przypadku braku podejmowania przez ucznia współpracy przez kolejne dwa zajęcia
nauczyciel przedmiotu informuje wychowawcę, który zobowiązany jest 
poinformować  o tym fakcie rodziców ucznia. 

4. Rodzice ucznia zobowiązani są do wyjaśnienia przyczyn braku uczestnictwa w 
zajęciach.

5. W przypadku braku podejmowania kontaktu przez ucznia z nauczycielem i rodzica      
z wychowawcą, wychowawca informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.

V. ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW W RAMACH KSZTAŁCENIA 
NA ODLEGŁOŚĆ 

1. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniom    
i rodzicom informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych i wskazówek do dalszej 
pracy. 

2. W czasie realizacji nauczania zdalnego ocenianie bieżące ma charakter motywujący    
i wspierający ucznia w pracy samodzielnej pod kierunkiem nauczyciela. 

3. Nauczyciele oceniają prace uczniów dostarczone z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej.

4. W ocenianiu bieżącym stosowana jest obowiązująca skala stopniowa. 
5. Formy pracy uczniów podlegających ocenie: 

1) prace pisemne, 
2) sprawdziany, 
3) testy, 
4) karty pracy, 
5) ćwiczenia, 
6) prezentacje, 
7) filmiki, 
8) zdjęcia, 
9) skany  potwierdzające wykonania zadania, 

10) prace wytwórcze np. rysunki, -inne wynikające z realizacji nauczania zdalnego. 
6. Kryteria oceniania pracy uczniów powinny uwzględniać specyfikację przedmiotu oraz 

fakt, że nauczanie polega na samokształceniu uczniów pod kierunkiem nauczyciela. 
7. W szczególności należy uwzględnić: 

1) aktywność i zaangażowanie ucznia,
2) systematyczność i terminowość wykonania zadania, 
3) twórcze podejście do rozwiązania problemu. 

8. Kryteria oceniania prac pisemnych, sprawdzianów i testów nie ulegają zmianie, 
9. Jeżeli nauczyciel uzna, że ocena form pracy ucznia wynikających z nauczania 

zdalnego wymaga uszczegółowienia dokonuje modyfikacji przedmiotowego systemu 
oceniania. 



10. Prace uczniów, którzy nie mogli ich przesłać w sposób ustalony przez nauczyciela ale 
zostaną dostarczone po wznowieniu zajęć w szkole powinny być ocenione. 

11. Poprawa ocen cząstkowych jest możliwa w systemie zdalnym lub po wznowieniu 
zajęć w szkole w trybie ustalonym z nauczycielem przedmiotu.

12. Uczniowie o postępach w nauce są informowani poprzez informację zwrotną od 
nauczyciela.

13. Rodzice o postępach i trudnościach w nauce dziecka są informowani za 
pośrednictwem e-dziennika. 

14. Nauczyciele archiwizują wszystkie prace nadesłane przez uczniów do czasu 
możliwości sporządzenia z nich wydruków.

15. W czasie kształcenia na odległość ocenie podlega również zachowanie ucznia: 
1) wywiązywanie się z obowiązków,
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych, 
3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sieci, 
4) kultura osobista w kontakcie z nauczycielami i uczniami, 
5) przestrzeganie zasad epidemiologicznych. 

16. Wychowawcy i nauczyciele mają prawo zwracać uwagę uczniom i informować 
rodziców o niewłaściwych zachowaniach. 

17. Nauczyciele i wychowawcy powinni dostrzegać i promować właściwe zachowania 
uczniów.

18. W sprawach spornych dotyczących oceniania w ramach kształcenia na odległość 
decyzje podejmuje dyrektor szkoły.

VI. KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM I PEDAGOGIEM

Pedagog i psycholog szkolny utrzymują bieżący kontakt z uczniami i ich rodzicami  ze 
szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w procedurach podlegają rozstrzygnięciu przez dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie.


