
Organizacja pracy w szczególnych warunkach nauczania zdalnego w okresie od 25 marca 2020 

r. do 10 kwietnia 2020 r. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 od dnia 25.03.2020 do 10.04.2020 nauka odbywa się zdalnie i w ten sposób 

uczniowie realizują obowiązek szkolny. Do obowiązku rodziców należy codzienne 

sprawdzanie wiadomości na e-dzienniku oraz przekazywanie informacji dzieciom. 

W związku z wprowadzeniem formy zdalnego nauczania, zarządzam co następuje : 

1. Od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Zygmunta 

Augusta w Augustowie prowadzi kształcenie na odległość. 

2. Rozpoczyna się kontynuacja realizacji podstawy programowej. Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotowi ( w oddziałach klas IV-VIII ) 

przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji 

dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej 

metody kształcenia na odległość. 

3. We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje 

przede wszystkim dziennik elektroniczny, platformę internetową epodreczniki.pl, 

dzwonek.pl. i inne dostępne elektroniczne materiały. 

4. Wykorzystanie platformy internetowej dedykowane jest uczniom klas IV-VIII oraz 

zależnie od mobilności technologicznej i współpracy w tym zakresie między 

nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej a rodzicami uczniów – także w oddziałach I-

III. 

5. Procedury dotyczące nauczania w klasach I – III 

5.1 Wychowawca klas I – III koordynuje e – nauczanie w swojej klasie w zakresie edukacji 

wczesnoszkolnej. Za prowadzenie nauczania zdalnego z języka angielskiego i religii 

odpowiadają nauczyciele uczący tych przedmiotów. 

5.2 Każdego dnia w e – dzienniku wychowawca klas I – III przekazuje zadania na dany dzień. 

5.3 Prace są zadawane w dzienniku elektronicznym poprzez zakładkę: zadanie domowe. Prace 

uwzględniają edukacje według planu zajęć na dany dzień. 

5.4 Przygotowując zadania stosuje następujące formy pracy zdalnej: 

- filmy instruktażowe  do nowych treści programowych z uwzględnieniem dostępnych 

źródeł elektronicznych, 

- linki do materiałów multimedialnych, 

- praca z podręcznikiem, ćwiczeniami i zeszytem przedmiotowym, 

5.5 Zadawane prace uwzględniają podstawowe oraz ponadpodstawowe treści wynikające z 

podstawy programowej. 

5.6 Ocenie będzie podlegać jedna praca w tygodniu z wybranej przez n-la edukacji, przesłana 

w formie zdjęcia. 

6. Harmonogram nauczania zdalnego oddziałów IV – VIII oparty jest na dotychczasowym 

podziale godzin oddziałów klasowych z uwzględnieniem następujących wytycznych : 

6.1 Nauczyciele, którzy zdecydują się na pracę w czasie rzeczywistym dzień wcześniej 

informują rodziców i uczniów o godzinie spotkania; 



6.2 Zajęcia zdalne nauczyciela z oddziałem klasowym będą odbywały się według  planu lekcji 

na dany dzień umieszczony w dzienniku elektronicznym. 

6.3 Zajęcia zdalne w formie on-line nauczyciela z oddziałem klasowym trwają ok 10 minut; 

6.4 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;  

6.5 Nauczyciel  na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści 

programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu na żywo bądź 

przygotowanych przed rozpoczęciem zajęć; 

6.6   Nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed 

rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin. W przesłanym 

materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści:  temat zajęć, notatka 

do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom ( np. program 

prezentacyjny, edytor tekstu , quiz etc. ) link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz 

zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych; 

6.7   Nauczyciel ustala czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia on-line drogą 

elektroniczną uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz 

uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych. 

7. Nauczyciel dokumentuje swoją pracę na e dzienniku wpisując temat oraz zapisuje 

krótki harmonogram jednostki lekcyjnej z podaniem materiałów do wykorzystania 

przez ucznia (w zakładce zadania domowe). 

8. Wychowawcy poszczególnych oddziałów koordynują nauczanie zdalne swojego 

oddziału i są w  kontakcie z zespołem oddziałowym nauczycieli oraz uczniami oddziału 

i ich rodzicami. 

9. Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują i wysyłają zestawy zabaw i 

ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu oraz wykonują zlecone 

zadania w bibliotece szkolnej. 

10. Szkolni pedagodzy, psycholog i logopeda pełnią telefoniczny dyżur dla uczniów i 

rodziców w dotychczas ustalonych godzinach. Kontakt ze specjalistami możliwy jest 

również przez e-dziennik. 

11. Nauczyciele bibliotekarze realizują zadania związane z wprowadzaniem księgozbioru 

do programu e-mol, porządkują księgozbiór oraz przesyłają do uczniów propozycje e-

booków. 

12. Nauczyciele specjaliści (rewalidacja) – opracowują materiały dotyczące wsparcia 

ucznia ze specyficznymi potrzebami i utrzymują stały kontakt z rodzicami i uczniami 

objętymi pomocą. 

13. Nauczyciele terapeuci (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne) opracowują materiały dla 

ucznia do samodzielnego ćwiczenia, przesyłają je uczniom oraz na bieżąco monitorują 

wykonywanie zadań przez ucznia. Terapeuci są w stałym kontakcie z rodzicami ucznia 

i służą mu radą, rozmową i wskazówkami do pracy w domu z dzieckiem.  

14. Nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (wspomaganie) 

realizują swoje zadania poprzez współpracę z nauczycielami przedmiotów, dostosowują 



przygotowane materiały, zadania do możliwości ucznia. Kontaktują się z rodzicami w 

celu przekazania uwag i wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. 

15. Nauczyciele nie przedmiotowi dokumentują swoją pracę w dzienniku lub w rejestrze 

godzin. 

16. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według 

następujących wytycznych: 

15.1   Ocenianiu podlegają wybrane zadania wykonane przez uczniów i przesłane do 

nauczyciela w wyznaczonym terminie drogą elektroniczną lub inną wskazaną przez 

nauczyciela; 

15.2 Ocenianiu może podlegać aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line 

zarówno w formie przekazu video na żywo jak też w formie odpowiedzi kierowanych do 

nauczyciela z wykorzystaniem czatu; 

15.3 Ocenianiu podlegają również dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), 

zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów; 

15.4 Oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego i tą drogą przekazywane rodzicom i 

uczniom do wiadomości; 

16.  Każdy uczeń i rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia 

poprzez dziennik elektroniczny lub inny uzgodniony między zainteresowanymi. 

17.  Dokumentowanie realizacji zadań szkoły prowadzone jest w formie elektronicznej w 

dzienniku elektronicznym oraz innych dokumentach w formie elektronicznej 

przesyłanych pocztą służbową. 

 

18. Dyrektor szkoły proponuje do wykorzystania w zdalnym nauczaniu m.in.: 

 https://epodreczniki.pl/ 

 https://www.gov.pl/ 

 https://cke.qov.pl/ 

 https://learningapps.org/ 

 https://www.canva.com/ 

 https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software 

 https://ose.gov.pl/aktualnosci/ruszyly-zdalne-lekcje 

 www.nowaera.pl 

 www.ninateka.pl 

 www.superbelfrzy.edu.pl 

 i inne źródła  

19. Jeżeli nauczyciel chce wprowadzić zmiany w realizowanym przez siebie programie 

nauczania wpisanym do Szkolnego wykazu programów nauczania na rok szkolny 

2019/2020 składa elektronicznie wniosek o wprowadzenie zmian (załącznik 1) na 

służbową skrzynkę pocztową szkoły. 

 

 

https://epodreczniki.pl/
https://www.gov.pl/
https://cke.qov.pl/
https://learningapps.org/
https://www.canva.com/
https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software
https://ose.gov.pl/aktualnosci/ruszyly-zdalne-lekcje
http://www.nowaera.pl/
http://www.ninateka.pl/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/


Załącznik 1  

 

Wniosek nauczyciela o wprowadzenie zmian do programu nauczania 
wpisanego do Szkolnego wykazu programów nauczania pod pozycją 

................. 
 
 

imię i nazwisko nauczyciela: ............................................. 
przedmiot/edukacja: .......................................................... 
 

klasa 
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Nr 
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lekcji 
Treści kształcenia / tematy lekcji/ cel operacyjny 
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