
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/2020 

z dnia 23 marca 2020 r. 

 

Informacja o kształceniu na odległość - do Nauczyciela 

Szanowni Państwo! 

Od 25 marca br. zaczynamy kształcenie na odległość. 

Poniżej przesyłam Wam wskazówki, jak zorganizujemy ten proces. 

Chcąc osiągnąć zamierzony cel należy utrzymywać stały plan dnia: 

1. Bądź do dyspozycji dyrektora/rodzica/ucznia w godzinach pracy szkoły 8.00– 16.00 

2. Twoja praca będzie dokumentowana w. wzoru zawartego w poniższej tabeli:  

L.p. Data Przedmiot Oddział 
Zakres treści 

nauczania 

Technika 
pracy  

on-line 

Uwagi 

1.        

 

3. Zgodnie ze swoim planem lekcji rozpocznij kształcenie na odległość - zdalne 

nauczanie wykorzystując narzędzia, metody i techniki zawarte w §1 pkt 3,4 zarządzenia 

dyrektora szkoły z dnia 23.03.2020 r.. 

 

4. Przesyłaj  dziecku na każdy dzień materiały do danej lekcji zgodnie z realizowanym 

programem nauczania, (jeżeli uznasz konieczność modyfikacji programu – zgłoś to 

bezzwłocznie dyrektorowi), który należy dostosować do możliwości uczniów. 

Pamiętać także trzeba o równomiernym obciążeniu  uczniów i jego indywidualnych 

predyspozycjach/ na przemiennym kształceniu z użyciem monitora i bez użycia, 

ograniczeniach wynikających ze specyfiki przedmiotu). 

 

5. Dziecko w przypadku wątpliwości  ma prawo zadawać Państwu pytania. Jesteście do 

Jego dyspozycji i cierpliwie wyjaśnijcie niezrozumiałe zagadnienia – (możesz ustalić 

z klasą dodatkowy sposób komunikowania się, poinformuj  

o nim dyrektora). 

 

6. Praca dziecka ma być oceniona i monitorowana.  Monitorowanie postępów oraz 

weryfikowanie wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się zgodnie  

z przedmiotowym ocenianiem z uwzględnieniem zdalnych form aktywności typu 



testy, prezentacje lub inne (wprowadź zmiany w PO i poinformuj o nich ucznia i 

rodzica).  Ocena powinna przybierać przede wszystkim formę oceniania  

kształtującego (Na Co Będę Zwracać Uwagę -NaCoBeZu). 

 

7. Wychowawco zdobądź informację od Rodzica czy dziecko posiada komputer  

z dostępem do Internetu (lub inne urządzenie, które umożliwia kształcenie na 

odległość).  

 

8.  Nie zapomnij o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

a) w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi każdy nauczyciel 

powinien bazować naich mocnych i słabych stronach, indywidualizując ich pracę. 

 

 

9. Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne/logopedyczne: 

a) przeprowadzenie zajęć rewalidacyjnych/logopedycznych jest zależne od 

predyspozycji ucznia. Każdy z nauczycieli prowadzących takie zajęcia powinien 

przeprowadzić rozeznanie czy uczeń/rodzic oczekuje takiego wsparcia. 

b) w sytuacji, w której można prowadzić takie zajęcia należy ustalić metody i formy 

pracy z uczniem/rodzicem. 

c)  

10.   Dbajcie o bezpieczeństwo – zwłaszcza w Internecie, przestrzegajcie uczniów przed: 

a) ujawnianiem prawdziwych danych w Internecie, 

b) publikacją zdjęć (zdjęcie można opublikować dopiero wtedy, gdy 

wszystkie osoby na nim oraz ich rodzice wyrażą zgodę. Bezpieczniej, 

jednak jest nie wrzucać zdjęć osób). 

c) wchodzeniem na nieznane strony, klikaniem w linki od nieznajomych 

osób. Hakerzy, szczególnie teraz tylko na to czekają. 

d) pobieraniem i przerabianiem czyichś zdjęć, 

e) umieszczaniem nieprzychylnych komentarzy na temat innych, 

f) stosowaniem cyberprzemocy (wyśmiewanie, grożenie, obrażanie itp.) 

podlega konsekwencjom prawnym. 

 

 


