
 

 

 

 

 

 

Procedury nauczania zdalnego 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  

w Rydzowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Podstawy prawne: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze 
zm.). 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 
6 poz. 69 ze zm.). 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 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. 

 Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych po 1 września 2020r. 

 Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie 

czerwonej/żółtej. 

Wstęp: 

Forma kształcenia - stacjonarna, zdalna lub hybrydowa - będzie uzależniona od stopnia 

zagrożenia epidemiologicznego na obszarze powiatu mieleckiego na terenie, którego znajduje 

się siedziba Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rydzowie. W sytuacji zaliczenia powiatu 

mieleckiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej”, zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 7 

sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor szkoły  

w porozumieniu z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną w Mielcu podejmuje decyzję  

o wdrożeniu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły. 

W sytuacji braku zagrożenia epidemiologicznego zajęcia w szkole odbywają się w trybie 

stacjonarnym z zastosowaniem wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek 

oświatowych. 

W przypadku zaliczenia powiatu mieleckiego do stref „żółtej” lub „czerwonej” dyrektor 

podejmuje decyzję o wprowadzeniu: 

1) mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia 

zawieszenia zajęć stacjonarnych, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie 

wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza 

wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego), 

2) kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony  

i wprowadzenie w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).  

 

Procedura ma na celu: 

1. Zapewnienie realizacji podstawy programowej w formule zdalnej i hybrydowej dla 
uczniów fizycznie uczestniczących w zajęciach oraz dla uczniów realizujących zajęcia 

w formule kształcenia na odległość. 



Do przestrzegania procedury zobowiązani są : 

1. Wszyscy pracownicy szkoły. 
2. Dyrektor. 

3. Uczniowie. 

Przed uruchomieniem realizacji zadań dydaktycznych dyrektor wspólnie z nauczyciela-

mi: 

1. Ustala czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, 
oprogramowania i Internetu umożliwiający interakcję między uczniami,  
a nauczycielami prowadzącymi zajęcia. 

2. Ustala wraz z nauczycielami wspólne i jednolite technologie informacyjno-
komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć. 

3. Określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w pkt. 2. 

4. Ustala we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji 

zajęć, z których uczniowie mogą korzystać. 
5. Jeżeli na posiadanym sprzęcie brak jest odpowiedniego oprogramowania do udziału  

w zajęciach, a opiekunowie oraz uczeń mają problemy z jego właściwą instalacją lub 
konfiguracją zgłaszają ten fakt niezwłocznie dyrektorowi. Dyrektor wyznacza 
pracownika, który wspomaga opiekunów ucznia w instalacji i konfiguracji 

oprogramowania, a jeżeli to nie przynosi rezultatu wykonuje instalację lub 
konfigurację za nich (za zgodą opiekunów). 

6. Jeżeli problemu z pkt. 5 nie da się rozwiązać w wyżej opisany sposób w szkole 
dyrektor zgłasza problem organowi prowadzącemu, aby uzyskać wsparcie 
informatyków z organu. 

Podział uczniów na grupy w przypadku zajęć hybrydowych: 

1. Uczniowie zostają podzieleni na grupy przez dyrektora w porozumieniu  
z nauczycielami. 

2. Grupy ustala się mając na uwadze równomiernie poziom wiedzy i opanowania 
materiału do czasu  wprowadzenia nauczania hybrydowego. 

Ustalenie harmonogramu pracy w układzie stacjonarnym i zdalnym (co drugi tydzień) 

 

1. Uczniowie z grupy A zajęcia stacjonarne mają w poniedziałki, środy i piątki, 

natomiast we wtorki i czwartki mają zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na 

odległość. 

2. Uczniowie z grupy B zajęcia stacjonarne mają we wtorki i czwartki, natomiast  

w poniedziałki, środy i piątki mają zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na 

odległość. 

 

 

 



Ustalenie programu nauczania: 

1. Dyrektor wraz z nauczycielami ustala potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu 
programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów 
nauczania oraz w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw. 

2. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, ustala potrzebę 
modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-

profilaktycznego oraz w razie potrzeby, modyfikuje ten program. 
3. Dyrektor we współpracy z nauczycielami, ustala tygodniowy zakres treści nauczania  

z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół 

do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz tygodniowy 
zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, 

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, 

f. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki 
realizowanych zajęć; 

Monitorowanie postępów ucznia: 

1. W procesie nauczania hybrydowego testy i sprawdziany wykonywane są tylko  
w trakcie zajęć stacjonarnych. 

2. Zajęcia zdalne są oceniane w zakresie pracy samodzielnej poprzez przesyłanie 
wykonanych zadań z wykorzystaniem pakietu Office 365, e-dziennika UONET+, 
poczty elektronicznej.  

Wymagania co do platformy 

1. Zajęcia dydaktyczne w formie wideokonferencji prowadzone są w jednolitej 

technologii przez nauczycieli wszystkich przedmiotów. Zajęcia prowadzone są za 
pomocą pakietu Office 365 i platformy  Microsoft Teams. 

2. Nauczyciele przygotowują własne materiały lub korzystają z materiałów 

udostępnionych na platformie e-podreczniki.pl. 
3. Konta na platformie do zdalnej nauki są zakładane przez administratora w placówce,  

a konta są zakładane w domenie placówki. 
4. Nauczyciele na podstawie założonych kont ustalają zespoły (klasy) i przypisują do 

nich uczniów. 

5. Oprogramowanie wykorzystywane do wideokonferencji posiada włączoną opcje 
poczekalni i to nauczyciel prowadzący lekcje „dołącza” uczniów na zajęcia, 

weryfikując przy tym czy wszyscy uczniowie są we właściwym zespole.  

Organizacja lekcji w formie hybrydowej: 

1. Uczniowie mają prowadzone zajęcia dydaktyczne o wyznaczonej godzinie dla każdej 

klasy, godzina ta odpowiada godzinie prowadzenia zajęć w formie tradycyjnej. 



2. Zajęcia dydaktyczne trwają od 35 min, do 45 min., podczas nich omawiany jest przez 

nauczyciela materiał z podstawy programowej. 
Po nich następuje przerwa trwająca od 10 min. do 20 min. 

3. Uczniowie uczestniczący  w szkole wykonują ćwiczenia praktyczne przez ostatnie  
15 min lekcji z materiału, który został omówiony przez nauczyciela.  

4. Nauczyciel podczas sprawdzania obecności uczniów w formule zdalnej prosi ich  

o podanie pełnego imienia i nazwiska oraz numeru w dzienniku lub włączenia kamery 
wideo na czas sprawdzania obecności. 

5. Zajęcia są prowadzone w formule hybrydowej z zastosowaniem aplikacji do 
Wideokonferencji Microsoft Teams. 

6. Uczniowie przekazują wykonane prace nauczycielowi do sprawdzenia za pomocą 

pakietu Office 365, wykonanych zdjęć lub przygotowanych opracowań w postaci 
elektronicznej. 

7. Nauczyciel przekazuje prace domowe za pomocą pakietu Office 365, 
narzędzia  Microsoft Teams lub e-dziennika UONET+, gdzie umieszcza informacje  
o zadanej pracy domowej. 

8. Uczniowie odbywający zajęcia stacjonarne oraz zdalne przesyłają wykonaną pracę 
domową za pomocą poczty elektronicznej, e-dziennika lub platformy Microsoft 

Teams. 

Organizacja lekcji w formie zdalnej: 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia dla klasy przygotowuje materiały w wersji cyfrowej.  

2. Przygotowane materiały wraz z wyjaśnieniami i przykładami udostępniane są uczniom 
w formie cyfrowej lub w postaci wydrukowanych pakietów (na życzenie rodzica).  

3. Materiały w formie cyfrowej udostępniane są z wykorzystaniem pakietu Office 365, 

za pomocą Micforsoft Teams, e-dziennika lub poczty elektronicznej. 
4. Nauczyciele organizują wideokonferencję z uczniami w celu omówienia 

przerabianego materiału, o godzinie tak jak lekcja przypada według planu lekcji 

ustalonego przez szkołę. 
5. Wykonane zadania przesyłane są nauczycielowi za pomocą pakietu Office 365,  

w postaci zdjęć lub materiału elektronicznego. 

6. Zajęcia dydaktyczne trwają od 35 min. do 45 min., podczas nich omawiany jest przez 
nauczyciela materiał z podstawy programowej.  

Po nich następuje przerwa trwająca od 10 min. do 20 min. 
7. Nauczyciel może prowadzić zajęcia w szkole tak jak w formule hybrydowej bez 

obecności uczniów. 
8. Nauczyciel podczas sprawdzania obecności uczniów w formule zdalnej prosi ich  

o podanie pełnego imienia i nazwiska oraz numeru w dzienniku lub włączeni a kamery 

wideo na czas sprawdzania obecności. 
9. Zajęcia są prowadzone w formule zdalnej z zastosowaniem aplikacji do 

Wideokonferencji  Microsoft Teams. 
10. Nauczyciel przekazuje prace domowe za pomocą pakietu Office 365, 

platformy  Micforsoft Teams, e-dziennika UONET+ lub poczty elektronicznej, gdzie 

umieszcza informacje o zadanej pracy domowej. 
11. Uczniowie odbywający zajęcia zdalne przesyłają wykonaną pracę domową za pomocą 

Micforsoft Teams, e-dziennika lub poczty elektronicznej. 

 



Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna: 

1. Za pośrednictwem strony internetowej przedszkola/szkoły lub innej formy 
komunikacji nauczyciel może udostępnić rodzicom: 

o propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw 

badawczych lub eksperymentów; 
o konkretną propozycję opracowaną na potrzeby grupy jego dziecka, adekwatną 

do realizowanego programu; 
o opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci; 

o linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach 

telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programów, 
zabaw on-line. 

o zestaw ćwiczeń i zadań dla uczniów – przemyślanych, zgodnych z założeniami 
i treściami realizowanego w danej klasie programu nauczania, zgodnych  
z potrzebami rozwojowymi uczniów. 

2. Możliwe jest zapewnianie dostępu dla uczniów klas I-III do wideokonferencji oraz 
dzieci z grup i oddziałów przedszkolnych tylko w uzgodnieniu z rodzicami i za ich 

wolą w zakresie i ilości uzgodnionej z wychowawcą. 

3. Dzienny czas prowadzonych zajęć on-line dla grup i oddziałów przedszkolnych nie 
powinien przekraczać 1 godziny, a dla klas I-III łącznie 2 godziny. 

4. Materiały do samodzielnej pracy dziecka z rodzicami należy udostępniać za pomocą: 
o e-dziennika UONET+, 

o platformy Microsoft Teams, 
o dostępnych i uzgodnionych z rodzicami komunikatorów. 

5. Do edukacji wczesnoszkolnej można wykorzystać materiały dostępne na stronie  

e-podreczniki.pl 
6. Dla grup przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych rekomenduje się przesyłanie 

materiałów do pracy samodzielnej oraz nagranych materiałów wideo oraz audio.  

 


