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Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Orła Białego w Mielenku Drawskim  
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PROCEDURA ZDALNEGO NAUCZANIA  

w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Mielenku Drawskim 

§ 1 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374); 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 

410; Dz.U. z 2020 r. poz. 492); 

3. 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); 

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

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. W  Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Mielenku Drawskim wprowadza się 
formę nauczania zdalnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku     z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19.  

2. Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem, rodzicem. 

3. Nauczanie zdalne uwzględnia możliwości psychofizyczne i organizacyjno- techniczne 

wszystkich uczestników tego procesu, czyli nauczycieli, uczniów  i ich rodziców. 

4. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o: 

a) dziennik elektroniczny Librus jako podstawowe narzędzie do komunikacji; 

b) usługę MS Teams na platformie Office 365 jako podstawowe narzędzie   

do prowadzenia zajęć zdalnych; 



Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 06/2020/21 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Orła Białego w Mielenku Drawskim  

z dnia 26.10.2020 r. 

 

c) materiały na portalach edukacyjnych rekomendowanych przez MEN i stronach 

internetowych instytucji kultury i urzędów, wydawnictw szkolnych; 

d) programy telewizji i audycje radiowe; 

e) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, interaktywne materiały edukacyjne.  

 

5. Zajęcia online trwają 40 min. i są umieszczone  w kalendarzu MS Teams wyłącznie 

dla uczniów naszej szkoły.  

6. Rozpoczynają się zgodnie z planem zajęć edukacyjnych obowiązującym w szkole. 

7. Monitorowanie aktywności i pracy uczniów odbywa się zgodnie z obowiązującymi  

w szkole zasadami wewnątrzszkolnego oceniania. 

§ 3. Zadania dyrektora 

1. Przekazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o sposobie i trybie 

realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania. 

2. Ustalenie wraz z nauczycielami tygodniowego zakresu treści nauczania do 

zrealizowania w klasach I-VIII, uwzględniając w szczególności: 

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku  

    umysłowego w ciągu dnia,  

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych  

 i bez ich użycia,  

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 
3. Monitorowanie rejestru zajęć zdalnych zawierającego treści z podstawy 

programowej, opracowanego przez nauczycieli. 

4. Diagnozowanie sytuacji uczniów pod względem dostępu do kanałów komunikacji 

elektronicznej oraz wyposażenia w sprzęt elektroniczny (komputer, laptop, 

kamera, głośniki, mikrofon). 

5. Zapewnienie sprzętu elektronicznego w przypadku zdiagnozowania problemów  

i wypożyczenie go uczniom i nauczycielom. 

6. Ustalenie sposobu komunikacji i przekazywania materiałów uczniom 

pozostającym bez dostępu do kanałów komunikacji elektronicznej. 

7. W przypadku wystąpienia nadzoru epidemicznego zapewnienie uczniom nauki  

i opieki w szkole ( np. w formie świetlicy). 

8. Zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji  

z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazywanie im informacji o formie  

i terminach tych konsultacji. 

 

§ 4. Zadania nauczycieli/wychowawców 

1. Diagnozowanie sytuacji uczniów pod względem dostępu do kanałów komunikacji 

elektronicznej. 
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2. Analizowanie dostępnych platform edukacyjnych pod względem przydatności 

podczas realizacji podstawy programowej. 

3. Przygotowywanie materiałów zawierających treści z podstawy programowej  

i udostępnianie ich uczniom i rodzicom w aplikacji MS Teams. 

4. Przesyłanie materiałów w sposób uzgodniony z uczniami oraz wyznaczanie 

terminu wykonania i odesłania zaleconych prac domowych. 

5. Dostosowywanie przygotowanych materiałów do potrzeb i możliwości uczniów  

ze specjalnymi potrzebami. 

6. Ocenianie wybranych prac uczniów oraz przesłanie informacji zwrotnych  

o poprawności ich wykonania 

7. Nawiązywanie kontaktu inną niż elektroniczna drogą, jeśli wiadomości  

od nauczyciela przez e-dziennik lub aplikację MS Teams nie są odbierane i prace 

nie są odsyłane. 

8. Wystawienie oceny zgodnie z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania, jeżeli 

praca nadal nie zostanie wykonana, a rodzic nie usprawiedliwił jej niewykonania. 

9. Pomoc uczniom i rodzicom w przypadku wystąpienia trudności związanych  

ze zdalną nauką. 
10. Pozostawanie nauczycieli przedmiotów w stałym kontakcie z nauczycielami 

rewalidacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

11. W ramach zespołów klasowych monitorowanie, koordynowanie i korygowanie 

ilości zadań domowych przesyłanych do uczniów. 

12. Motywowanie uczniów do zdalnej nauki za pomocą różnorodnych środków 

dydaktycznych. 

13. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w sprawach dotyczących zdalnego. 

 

§ 5 Zadania rodziców uczniów 

1. Umożliwienie dziecku samodzielnego udziału w zajęciach, tak aby mogło się 
skoncentrować na działaniach nauczyciela- wskazane wyposażenie dziecka  

w słuchawki, mikrofon i kamerkę. 
2. Zachęcanie dziecka do samodzielnej pracy. Kształtowanie odpowiedzialności za 

wykonywane samodzielnie prace. 

3. Docenianie chęci i kreatywności dziecka do nauki. 

4. Monitorowanie i wspieranie dziecka w wykonaniu zadanych prac. 

5. Regularne korzystanie z dziennika elektronicznego Librus. 

6. Utrzymywanie kontaktu z wychowawcą i nauczycielami. 

7. Sygnalizowanie wychowawcy klasy trudności organizacyjno- technicznych  

i zgłaszanie ewentualnych niedyspozycji zdrowotnych dziecka uniemożliwiających 

udział w nauczaniu zdalnym. 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 06/2020/21 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Orła Białego w Mielenku Drawskim  

z dnia 26.10.2020 r. 

 

§ 6 Zadania uczniów 

1. Punktualnie rozpoczynanie zajęć zdalnych zgodnie z rzeczywistym planem zajęć 
edukacyjnych obowiązującym w szkole. Spóźnienia będą wpisywane do dziennika 

elektronicznego. 

2. W części wstępnej, organizacyjnej lekcji uczniowie mają włączoną kamerkę i 

mikrofon pod warunkiem, że z miejsca, w którym pracują nie dochodzą dźwięki, 

rozmowy, które mogą przeszkadzać pozostałym uczestnikom zajęć.  
3. Obecność w zajęciach online jest dla uczniów obowiązkowa i jest sprawdzana  

na koniec zajęć. 
4. W przypadku trudności z zalogowaniem się do MS Teams uczeń powinien zgłosić  

tę sytuację nauczycielowi przedmiotu w trakcie lub zaraz po zajęciach. 

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania i rozpowszechniania zajęć przez 

uczniów. Nagrania z zajęć może dokonać jedynie nauczyciel w celach dydaktycznych, 

po uprzednim poinformowaniu uczniów. 

6. Chęć zadania pytania lub udzielenia odpowiedzi należy anonsować przez podniesienie 

„elektronicznej łapki” o ile aplikacja posiada taką możliwość. W innym przypadku 

przed udzieleniem odpowiedzi uczeń powinien się przedstawić  podając swoje imię.  
7. Uczeń jest zobowiązany do aktywnej pracy podczas zajęć. W przypadku uporczywego 

nie udzielania odpowiedzi i wyłączenia kamery, nauczyciel ma prawo usunąć ucznia  

z zajęć co jest tożsame z wstawieniem nieobecności. 

8. W przypadku kiedy uczeń nie zna odpowiedzi powinien odpowiedzieć ,,nie wiem” 

9. W trakcie odpowiedzi ucznia lub udzielanej informacji przez nauczyciela pod żadnym 

pozorem  inni uczestnicy zajęć nie mogą wyłączać ww. osobom mikrofonu.  

10. Każde niewłaściwe zachowanie ucznia podczas zajęć  może skutkować przypisaniem 

punktów ujemnych zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania oraz 

poinformowaniem wychowawcy klasowego  

11. Uczeń może nie uczestniczyć w zajęciach ze względu na stan zdrowia  

po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez Rodzica w dzienniku Librus 

nauczycielom uczącym. 

§ 7 Zadania pedagoga szkolnego 

1. Ustalenie form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania o tym fakcie 

dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów i 

rodziców. 

2. Świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania 

sytuacji kryzysowej, w szczególności  

a) otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie 

występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa, 

b) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 

c) minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w 

wyniku wdrażania nauczania zdalnego, 
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d) otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją 
do nauczania zdalnego, 

e) wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych 

uczniów w kontekście nauczania zdalnego 

 

§ 8 Postanowienia końcowe  

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą procedurą lub w kwestiach spornych 

decyduje Dyrektor Szkoły. 

2. Procedura wchodzi w dniu przejścia uczniów całej szkoły lub poszczególnych klas na 

nauczanie hybrydowe bądź w całości zdalne do odwołania. 

3. W przypadku przedłużenia czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 procedura będzie obowiązywać w terminach określonych w ewentualnych 

kolejnych rozporządzeniach MEN. 

 

 

 

  

 


