
Zał. Nr 1  

Do zarządzenia  43 /2020 

Dyrektora MZS 7 nr 7 w Krośnie  
 

Zasady dotyczące kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 4 w Krośnie  

 w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania 

 

I. Formy kształcenia i wykorzystywane sposoby komunikacji zdalnej w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły. 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły wprowadza się 

formę kształcenia na odległość. 

2. Główną platformą komunikacyjną w szkole jest Dziennik Librus Synergia i Microsoft 

Teams 

3. W Librusie swoje konta mają nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Każdy nauczyciel  

i każdy uczeń oraz rodzice posiadają swój własny indywidualny identyfikator (login) 

do logowania się. 

4. Aby móc korzystać z Microsoft Teams uczeń musi posiadać konto w Office 365. 

Bezpłatne konta uczniowskie, zostały założone każdemu uczniowi klas od I do VIII. 

Loginy i hasła do kont uczniowskich do logowania się do Office 365 zostały przekazane 

uczniom.  

5. Nauczyciele na w/w platformach mogą:  

a) prowadzić lekcje online  

b) zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami 

edukacyjnymi, nagraną lekcją;  

c) zamieszczać i wykorzystywać prezentacje;  

d) zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami 

edukacyjnymi;  

e) zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla 

ucznia.  

6. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość zalicza się: 

a) prowadzenie zajęć online;  

b) rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;  

c) prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się 

on – line;  

d) prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych 

dostępnych form komunikowania się na odległość;  

e) prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie 

godzin. 

7. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność 

nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale 

także bez ich użycia. 



8. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 

realizowane w szczególności:  

a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających 

wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicami,  

b) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę 

do oceny pracy ucznia,  

c) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach 

ich realizacji przez ucznia w domu przez dziecko lub ucznia w domu – w 

przypadku uczniów objętych edukacją wczesnoszkolną, zajęciami 

rewalidacyjnymi oraz z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

 

II. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych 

oddziałach.  

 

1. Dobór treści kształcenia należy dokonywać do ustalonego tygodniowego rozkładu lekcji 

w poszczególnych klasach. 

2. Nauczyciele, przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość, mogą 

dokonać weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować 

go do wybranej metody kształcenia na odległość: 

3. Zdalne nauczanie odbywa się przemiennie w formie lekcji on-line oraz przez 

podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do 

oceny pracy ucznia wykonywanych w domu. 

4. Zdalne nauczanie odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy 

umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych - 

niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do 

realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne 

obciążenie pracą przed monitorem komputera. Zakres dobranych treści e-lekcji ma 

uwzględniać czas jej trwania ok. 20 minut. Pozostała część jednostki dydaktycznej 

przewidziana jest na konsultacje indywidulane z uczniami i dodatkowe wyjaśnienia. 

5. Zajęcia on-line oraz godziny konsultacji z nauczycielem dla poszczególnych oddziałów 

odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji, który uwzględnia równomierne 

obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym 

dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia.  

6. Do obowiązków nauczyciela prowadzącego nauczanie zdalne należy odnotowanie 

obecności ucznia na zajęciach. 

7.  Każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi 

wykorzystywanych w edukacji zdalnej. Rodzice ucznia nieposiadającego sprzętu do 

zdalnej nauki ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie.  Dyrektor 

szkoły użycza sprzęt na podstawie umowy użyczenia.  

 



III. Ocenianie uczniów. 

 

1. Podczas nauczania zdalnego obowiązują statutowe przepisy dotyczące oceniania. 

2. Ocenianie bieżące  polega na wystawieniu oceny zgodnie z przyjętą skalą stopni  

w Szkole, z uwzględnieniem w szczególności: co uczeń zrobił dobrze, co wymaga 

poprawy, a także wysiłku wkładanego w wykonanie zadania przez ucznia za: 

a) odpowiedzi ustne w czasie zajęć on-line 

b) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym 

c) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji/webinariów i innych form 

komunikowania się on-line; 

d) wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych  

w terminie ustalonym z nauczycielem mailem lub inną drogą elektroniczną,  

np. w formie projektu, prezentacji, plakatu, karty pracy; 

e) testy on-line udostępnione na wybranej platformie 

3. Prace zlecane uczniom do wykonania dostosowane są do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

4. Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań 

dodatkowych dla chętnych.  

5. Prace, które podlegają ocenie, zadawane uczniom do samodzielnego wykonania  

w domu, uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz 

jego jakość, urządzenia dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia 

z nich korzystają. 

6. Prace wykonywane przez uczniów mogą mieć różne formy, np. projektu, prezentacji, 

plakatu, karty pracy, ćwiczeń online, krzyżówki oraz odpowiedzi ustnych lub innych; 

7. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły przy ustalaniu oceny 

zachowania ucznia bierze się pod uwagę jego aktywność w nauczaniu zdalnym. 

8. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje mogą 

być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form 

porozumiewania się na odległość. 

IV. Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców. 

1. Rodzic / prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem  

w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia 

w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań 

domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.).  

2. Rodzice uczniów klas IV - VIII czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu  

i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym przez 

nauczyciela.  

3. Rodzice dzieci klas I – III są w kontakcie z nauczycielem wychowawcą, przekazują 

dzieciom treści i zadania przekazywane przez nauczyciela, wspomagają w utrwalaniu 

wiedzy, pozyskiwaniu nowych wiadomości z wykorzystaniem proponowanych przez 



nauczyciela pomocy i źródeł. Przesyłają nauczycielowi wykonane przez dziecko 

zadania na wskazany adres komunikacji elektronicznej.  

4. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych 

przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym.  

5. Każdy nauczyciel prowadzi z rodzicami konsultacje dotyczące postępów ucznia.  

O formie i terminie nauczyciel informuje rodziców uczniów przez dziennik 

elektroniczny lub w innej dogodnej dla obu stron formie.  

6. Nauczyciele specjaliści będą rozpoznawać aktualną sytuację ucznia i jego 

funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami. 

 

V. Organizacja pracy zdalnej poszczególnych grup nauczycieli. 

1. Nauczyciele przedmiotu i edukacji wczesnoszkolnej są dostępni dla ucznia w godzinach 

swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć, uwzględniając przerwy między 

poszczególnymi jednostkami lekcyjnymi. W czasie pracy organizują spotkania ze swoją 

z klasą w ustalony z rodzicami i dyrektorem sposób. W pozostałym czasie pracy 

udzielają uczniom konsultacji.  

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach zajęć rewalidacyjnych pracują zgodnie  

z planem pracy chyba, że ustalą z uczniem i jego rodzicami inne godziny, w czasie 

których będą prowadzili zajęcia, rozmowy, udzielali konsultacji z wykorzystaniem np. 

internetowej transmisji video, czatu lub służbowego adresu służbowego adresu mail. 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach zajęć korekcyjno - kompensacyjnych  

są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy. Prowadzą 

zajęcia, rozmowy, udzielają konsultacji z wykorzystaniem np. internetowej transmisji 

video, czatu lub służbowego adresu mail. 

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia logopedyczne jest dostępny dla uczniów, rodziców  

i nauczycieli w godzinach swojej pracy. Prowadzi zajęcia, rozmowy, udziela konsultacji 

z wykorzystaniem np. internetowej transmisji video, czatu lub służbowego adresu mail.  

5. Pozostali specjaliści oraz psycholodzy i pedagodzy są dostępni dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji 

elektronicznej. Udzielają konsultacji i wsparcia indywidualnie, grupowo on-line lub  

za pośrednictwem innych narzędzi. 

6. Nauczyciele biblioteki są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy za pomocą 

wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w ramach udzielania wsparcia 

uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych przez nauczycieli, 

szczególnie w zakresie wskazywania literatury przedmiotu w formie elektronicznej. 

7. Nauczyciele świetlicy są dostępni dla uczniów i rodziców za pomocą wykorzystania 

środków komunikacji elektronicznej w godzinach swojej pracy. Prowadzą konsultacje 

i wsparcie w  zakresie rozpowszechniania ciekawych zabaw i gier do wykorzystania  

w czasie  przedłużającego się pobytu  uczniów w domu. Przygotowują konkursy  

dla uczniów. 

 



VI. Bezpieczeństwo w sieci 

1. Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez 

Szkołę na podstawie o obowiązujące w szkole regulacje RODO oraz rozporządzania 

Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące kształcenia zdalnego. Są to podmioty 

wymienione w komunikatach RODO (GDPR) dostawców rozwiązań stosowanych  

w kształceniu zdalnym.   

2. Rozwiązania stosowane przez Szkołę są zgodne z zasadami bezpieczeństwa dzieci  

w sieci internetowej. Ponieważ współczesne systemy operacyjne mają charakter 

wielozadaniowy, a urządzenia przeznaczone w domu ucznia do realizacji zdalnej 

edukacji mogą zawierać połączenia prowadzące do szkodliwych stron, należy zachować 

szczególną czujność, która wynika z obowiązków opiekuńczych rodziców lub 

opiekunów prawnych. Rekomenduje się zastosowanie mechanizmów kontroli 

rodzicielskiej. 

3. Istnieje kilka grup ryzyka, do których należy cyberprzestępczość, cyberbullying, 

wyłudzanie danych, zagrożenia związane ze szkodliwym oprogramowaniem oraz 

szkodliwymi treściami. Ochrona uczniów przed tymi i innymi zagrożeniami jest 

obowiązkiem rodziców lub opiekunów prawnych.  

4. Nauczyciel powinien posługują się oficjalnym adresem email w domenie szkoły 

zgodnie z wzorem: pierwsza litera imienia. nazwisko bez polskich @mzs7krosno.pl  

Niedopuszczalne jest stosowanie przez nauczycieli nieuzgodnionych z rodzicami  

i Dyrekcją szkoły kanałów komunikacji.  

5. Zaleca się zapoznanie z klauzulą informacyjną– nauczanie zdalne 

http://mzs7krosno.pl/index.php/klauzula-nauczanie-zdalne/ 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o zasadach 

nauczania na odległość i jest opublikowany na stronie internetowej szkoły.  

2. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej 

i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.  

3. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy 

z zachowaniem drogi służbowej. 
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