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Zasady kształcenia na odległość obowiązujące  

w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej 

 

W związku z nadzwyczajną sytuacją w naszej szkole zostają wprowadzone zasady 

kształcenia na odległość opisane poniżej.  

Obowiązują do dnia powrotu do zajęć w trybie stacjonarnym. 

 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KSZTAŁCENIU ZDALNYM 

 

Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć. Niektóre z nich wymagają  

uczestnictwa uczniów w spotkaniach online w zaplanowanym czasie. Inne są przesyłane przez 

nauczyciela do samodzielnej realizacji przez ucznia. Kształcenie zdalne nakierowane jest także 

na kształtowanie odpowiedzialności, rzetelności i systematyczności dzieci i młodzieży.  

Zajęcia zdalne przewidują również sprawdziany wiedzy, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej, działania podejmowane przez uczniów mogą być oceniane. 

 

II. ORGANIZACJA ZDALNYCH ZAJĘĆ W NASZEJ SZKOLE 

 

1. Nauczyciele prowadzący będą codziennie umieszczali w dzienniku elektronicznym 

VULCAN opisy zadań dla uczniów danej klasy w zakładce ZADANIA DOMOWE  

i odpowiadali na zapytania uczniów oraz rodziców także za pomocą e-dziennika. 

Nauczyciel może także kontaktować się za pomocą poczty e-mail, telefonicznie lub na 

platformie Microsoft Teams. 

2. Nauczyciele będą wysyłać wiadomości od poniedziałku do piątku - między godz. 8.00  

a 16.00. 

3. Częstotliwość sprawdzania wiadomości zależy od ucznia. Szkoła zaleca sprawdzanie konta 

ucznia systematycznie - przynajmniej raz dziennie. 

4. Termin wykonania danego zadania nauczyciel podaje w wiadomości opisującej zadanie. 

W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić 

nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie. Jeśli uczeń ma 

wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać - powinien poprosić o pomoc 

nauczyciela. 

5. Nauczyciel będzie umieszczał zadania do wykonania w takich formach, jak: 

 klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, 

 w formie opisu tekstowego zadania do wykonania, 

 w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych (Microsoft Teams, Office 

365, Eduelo, itp.), 

 w formie załącznika. 
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6. Nauczyciel organizuje lekcję on-line przy wykorzystaniu internetowych platform 

edukacyjnych Microsoft Teams. Czas trwania jednej lekcji wirtualnej wynosi 30 min. 

Nauczyciele pracują według podziału godzin obowiązującego podczas kształcenia 

stacjonarnego (dostępnym w e-dzienniku VULCAN lub na stronie internetowej szkoły). 

7. Realizacja programu nauczania pozostaje nadal jednym z podstawowych zadań szkoły. 

8. Wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się z udziałem nauczyciela.  

9. Po zajęciach uczeń może zadać nauczycielowi pytania dotyczące niezrozumiałych dla 

niego zagadnień. To bardzo ważne, by zachęcać uczniów do zadawania pytań  

i dzielenia się wątpliwościami. 

10. Opiekę nad uczniem uczącym się zdalnie sprawują rodzice lub opiekunowie prawni. 

Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką 

rodziców/opiekunów prawnych. 

11. Nadal będzie obowiązywał tygodniowy plan lekcji.  Jeśli plan zajęć będzie poddany 

modyfikacjom, uczniowie i ich rodzice otrzymają zaktualizowany rozkład zajęć 

lekcyjnych za pośrednictwem e-dziennika. 

12. Uczeń nadal będzie miał zadania domowe do odrabiania. Podobnie jak  

w tradycyjnej edukacji część umiejętności, wiedzy oraz kompetencji społecznych 

nabywa się w trakcie realizowania zadań domowych. 

13. Użycie tradycyjnych podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów zależy od formy 

lekcji przyjętej przez nauczyciela. Może się zdarzyć, że część zajęć będzie wymagała 

ich używania, a część będzie prowadzona przy wykorzystaniu nowych pomocy 

dydaktycznych. 

14. Przy ocenianiu ucznia pod uwagę będą brane: sumienność, zaangażowanie, 

samodzielność pracy, aktywność, terminowość wykonania zadań. Wszystkie oceny 

zostaną odnotowywane w e-dzienniku i wstawiane przez nauczyciela zgodnie  

z dostosowanymi do nauczania zdalnego: Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 

(WSO) i Przedmiotowymi Systemami Oceniania (PSO). 

15. Zajęcia wyznaczone planem lekcji mają określony czas trwania: 30 minut.  

16. Szczegółowe wskazania o sposobie sporządzania notatek przekazują nauczyciele.  

Nauczyciel może wymagać przekazania fotografii ćwiczeń, notatek lub zadań 

wykonywanych w uczniowskim zeszycie lekcyjnym. Istnieje wiele powodów, by 

tradycyjne zeszyty w dobie edukacji zdalnej spełniały nadal swoją rolę. Do głównych 

należy: pielęgnowanie umiejętności pisania ręcznego, procesy zapamiętywania 

zachodzące w trakcie pisania, lepsze rozumienie materiału pod wpływem 

wykonywanych odręcznie ćwiczeń i zadań.  
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III. STANOWISKO PRACY, URZĄDZENIA I OPROGRAMOWANIE 

 

1. Celem realizacji programu kształcenia z użyciem metod i technik kształcenia na 

odległość uczniowie i nauczyciele powinni mieć dostęp do urządzeń wyposażonych  

w kamerę, mikrofon, ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące 

wskaźnikiem ekranowym. Zalecany jest dostęp do drukarki. W przypadku braku 

dostępu do takich urządzeń należy zawiadomić szkołę. Rodzice i uczniowie otrzymają 

wtedy informację, w jaki sposób będzie realizowane kształcenie na odległość. 

2. Nauczyciel do prowadzenia zajęć wykorzystuje nowoczesne środki techniczne, takie 

jak: smartfon, komputer, tablet, skaner, kamera internetowa, mikrofon, urządzenia do 

rejestracji obrazu i dźwięku - do tworzenia materiałów dydaktycznych oraz 

przeprowadzania zajęć lekcyjnych. W tym celu wykorzystuje zwykle zasoby prywatne. 

3. W większości wypadków do tego, by uczestniczyć i prowadzić zdalne zajęcia 

potrzebne jest połączenie z Internetem, które powinno być szybkie i stabilne. 

Szczegółowe parametry zależą od wymagań używanego oprogramowania. 

4. W przypadku problemów technicznych wskazany pracownik szkoły postara się zdalnie 

wesprzeć w ich rozwiązaniu, jednak nauczyciele szkoły nie mają kompetencji, aby 

świadczyć usługi doradztwa IT związane z obsługą sprzętu i oprogramowania.  

W przypadku utrzymywania się problemów technicznym z kształceniem zdalnym 

online należy zawiadomić szkołę, która wskaże możliwość zdalnego nauczania w inny 

sposób. 

5. Jeśli w domu ucznia nie ma możliwości szybkiego i stabilnego połączenia z siecią 

Internet, należy zgłosić ten fakt osobie koordynującej pomoc techniczną, realizowaną 

przez szkołę w celu znalezienia rozwiązania problemu. 

 

IV. HIGIENA PRACY W KSZTAŁCENIU ZDALNYM 

 

1. Istnieją zalecenia dotyczące pracy przy komputerze w godzinach popołudniowych  

i wieczornych. Należy unikać pracy przy komputerze i urządzeniach mobilnych  

w takich godzinach. Jeśli jednak uczeń decyduje się za zgodą rodziców na pracę po 

zmroku, zalecamy ustawienie w systemie operacyjnym filtra światła niebieskiego, aby 

uniknąć problemów ze zmęczeniem i bezsennością. 

2. Podczas przerw należy odejść od stanowiska komputerowego, smart TV lub innych 

tego typu urządzeń. Aby wzrok mógł odpocząć, zaleca się patrzenie przez okno lub 

kilka chwil aktywnego wypoczynku. Warto też wykonać odpowiednie ćwiczenia 

fizyczne. Stanowczo odradza się w czasie przerw korzystania z urządzeń 

elektronicznych (przerwa nie może polegać na wykorzystaniu gier lub na lekturze stron 

internetowych). 

3. Należy bezwzględnie stosować zasady ergonomii, systematycznie odpoczywać oraz 

dbać o wentylację pomieszczenia. 
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4. Przy urządzeniach z ekranem uczniowie powinni spędzać tylko tyle czasu, ile to 

absolutnie konieczne. Zwraca się uwagę rodzicom, że wykorzystanie urządzeń 

ekranowych w edukacji powinno wiązać się z ograniczeniem oglądania telewizji, 

korzystania z telefonów, tabletów i komputerów poza czasem przeznaczonym na 

naukę. 

5. Korzystanie z tabletu, telefonu i monitora komputerowego negatywnie wpływa na 

zdrowie. Z tego powodu zarówno nauczyciele, jak i uczniowie zobowiązani są do 

rozsądnego planowania aktywności online. 

V. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez 

szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania 

Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego. 

2. Uczeń uczestniczący w zdalnych zajęciach będzie bezpieczny w sieci Internet.  

Rozwiązania stosowane przez szkołę są zgodne z zasadami bezpieczeństwa dzieci  

w sieci internetowej. Istnieje jednak kilka grup ryzyka, do których należą: 

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. 

3. Należy zwracać uwagę na wszystkie programy i strony internetowe używane podczas 

nauczania zdalnego. Nauczyciel, korzystając z tego typu rozwiązań  

i wskazując je uczniom podczas nauczania zdalnego, kieruje się zasadami 

bezpieczeństwa w sieci. Podczas pracy poleca się nie korzystać ze stron wskazywanych 

przez przeglądarkę lub programy antywirusowe zainstalowane na komputerze jako 

podejrzane. 

4. Podstawowa komunikacja będzie odbywała się za pomocą e-dziennika. 

5. Nauczyciel powinien posługiwać się oficjalnym adresem email w domenie szkoły, 

wykorzystywać kanały komunikacji zgodnie z wykazem zatwierdzonym przez 

Dyrektora Szkoły. 

6. Zalecana jest ostrożność oraz przestrzeganie zaleceń pochodzących od dostawcy 

systemów kontroli rodzicielskiej na urządzeniu wykorzystywanym przez ucznia do 

zdalnego uczenia się. 

 

Informacje na temat kształcenia zdalnego dla rodziców zostały opracowane w oparciu  

o wzorzec przygotowany przez serwis Edukacja.net (http://edukacja.net/) 


