
Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań związanych z kształceniem na 

odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły 

Podstawowej w Mogilanach. 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia   marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

 

W okresie od 25 marca 2020 do zakończenia zawieszenia zajęć edukacyjnych 

i wychowawczych, w szkole organizuje się dla uczniów kształcenie na odległość 

z wykorzystaniem metod i technik to umożliwiających. 

Kształcenie na odległość będzie polegać na udostępnianiu, wskazywaniu materiałów 

edukacyjnych przez nauczycieli, prowadzeniu zajęć, konsultacji oraz wymiany 

informacji pomiędzy nauczycielami i uczniami za pomocą środków kontaktu na 

odległość takich jak: dziennik elektroniczny, platforma edukacyjna, komunikatory, 

telefon itp. Formę i zakres stosowania tych metod ustalą nauczyciele po uwzględnieniu 

możliwości związanych z dostępnością właściwego sprzętu, umiejętności uczniów, 

funkcjonalności dostępnych rozwiązań. 

Podstawową platformą wymiany informacji będzie dziennik elektroniczny 

Vulcan, oraz platforma Google Classroom.  

Do pracy on-line mogą być wykorzystywane narzędzia takie jak Messenger, Skype, 

Google Handouts, SMS, telefon i inne – decyzję o wyborze narzędzia podejmują 

wychowawcy i nauczyciele po przeanalizowaniu potrzeb a oraz możliwości 

technicznych. Podstawą wyboru narzędzi internetowych jest ich możliwość działania 

na sprzęcie komputerowym różnej jakości oraz nie tylko szybkim łączu internetowym. 

Posiadanie przez ucznia ograniczonego dostępu do internetu lub słabszego komputera 

nie może być powodem jego wykluczenia z możliwości realizacji kształcenia 

zdalnego. 

W pracy z uczniami, nauczyciele mogą posługiwać się i wskazywać również inne 

rozwiązania dostosowane do potrzeb realizacji kształcenia zdalnego np. Zintegrowana 

Platforma Edukacyjna lub inne portale z odpowiednimi dla uczniów treściami. Nie są 

dopuszczone do użytku internetowe usługi wymagające dodatkowych opłat. 

Koordynatorami kształcenia na odległość w poszczególnych klasach będą 

wychowawcy tych klas, którzy wspólnie z innymi nauczycielami będą planować 

tygodniowy rozkład pracy i zadawanych zadań dla uczniów aby nie przeciążać 

uczniów pracą a jednocześnie zapewnić realizację podstawy programowej w sposób 



umożliwiający dalszą naukę po powrocie do szkoły. Przy planowaniu pracy uczniów 

będzie brany pod uwagę również czas spędzany przed monitorem. 

Treści realizowanych zagadnień z podstawy programowej będą dostosowywane przez 

nauczycieli do potrzeb i możliwości uczniów oraz do szczególnej sytuacji wynikającej 

ze specyfiki kształcenia na odległość. 

Udział uczniów kształceniu na odległość jest obowiązkowy. Jest to forma 

realizacji obowiązku szkolnego. Podejmowane przez uczniów działania będą 

oceniane. Nauczyciele będą informować o wymaganiach, określać zakres pracy 

oraz warunki jej zaliczenia. Ocenie mogą podlegać: przesłane przez ucznia pace 

w postaci dokumentów, zdjęć, prezentacji; rozwiązywanie przez uczniów testów, 

quizów on-line; odpowiedzi ucznia udzielone poprzez e-mail, platformę 

edukacyjną lub podczas bezpośredniego kontaktu np. poprzez komunikator 

internetowy. Ocenie może podlegać również inna aktywność uczniów w 

podejmowaniu zadań związanych z kształceniem na odległość (ustalą to 

nauczyciele). Obowiązek realizacji kształcenia na odległość będzie uznany jeżeli 

uczeń a w klasach młodszych rodzic będzie utrzymywał kontakt z nauczycielami 

na zasadach wspólnie z nimi ustalonych. Nie ma z góry ustalonej ilości logowań 

się do platformy edukacyjnej lub do dziennika elektronicznego przez wszystkich 

uczniów. Aby nie wprowadzać daleko idących zmian, harmonogram pracy 

nauczycieli z uczniami będzie zbliżony do tygodniowego rozkładu zajęć z 

możliwością przesunięcia form kontaktu zdalnego – o szczegółach poinformują 

nauczyciele. Nie będzie obowiązku aby uczniowie byli on-line dokładnie w czasie 

gdy w tygodniowym rozkładzie zajęć jest zaplanowana dana lekcja – z uwagi na 

specyfikę kształcenia na odległość kwestia ta zostaje do ustalenia z nauczycielami. 

Wywiązywanie się z obowiązków oraz zachowanie się ucznia podczas pracy 

zdalnej będzie podlegać ocenie zachowania. Szczególnie ważne jest zachowanie 

zasad kultury w internecie. 

O ocenach, uczniowie będą informowani na bieżąco przez nauczycieli, natomiast dla 

Państwa wiadomości będą one wpisywane do dziennika Vulcan tak jak do tej pory. 

Podczas ograniczenia funkcjonowania szkoły będą również realizowane zajęcia 

związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia z rewalidacji, 

doradztwo zawodowe, świetlica i biblioteka w formie dostosowanej do potrzeb 

i możliwości uczniów i szkoły oraz odpowiadające specyfice kształcenia na odległość. 

Uczniowie i rodzice będą mogli również skorzystać z pomocy nauczycieli specjalistów 

– psychologa, pedagoga i logopedy – w formie zdalnej ustalonej pomiędzy rodzicami 

a nauczycielami. 

W przypadku całkowitego braku możliwości udziału ucznia w kształceniu na odległość 

(brak dostępu do komputera, smartfonu, brak internetu), rodzice powinni to zgłosić 



wychowawcy klasy. Podejmiemy działania mające na celu zaproponowanie innej 

formy pracy. 

Aby ułatwić Państwa kontakt z nauczycielami zostanie przedstawiony harmonogram 

dostępności nauczycieli dla rodziców on-line. W zależności od możliwości i ustaleń 

kontakt będzie mógł się odbywać z wykorzystaniem czatów, wideoczatów, SMS, 

telefonu lub innych metod gwarantujących rozmowę na bieżąco. Narzędzie 

wykorzystywane podczas takich kontaktów uzgodnicie Państwo z nauczycielami. 

 

Aby uporządkować korespondencję i wymianę informacji: 

 W sprawie pytań dotyczących treści kształcenia, wymagań edukacyjnych proszę 

zwracać się do nauczycieli prowadzących zajęcia. 

 W sprawach związanych z organizacją kształcenia zdalnego na poziomie klasy, 

również w sprawie dostępu do dziennika elektronicznego lub Google Classrom 

– do wychowawcy klasy. 

 W sytuacjach gdy problem nie będzie mógł być rozwiązany przez nauczyciela 

lub wychowawcę, proszę kontaktować się z dyrektorem lub wicedyrektorem 

szkoły. 

W sprawach pilnych proszę kontaktować się z sekretariatem: 12 2701610 lub 

798369157. Możecie państwo wysłać również wiadomość przez dziennik 

elektroniczny do dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

 

Szanowni rodzice, aby ułatwić przetrwanie nas wszystkich przez ten trudny czas 

pamiętajcie o ważnych sprawach: 

 Nikt z nas – rodziców, nauczycieli, uczniów, nie jest przygotowany do tak 

wielkiej zmiany koncepcji nauczania, nie zawsze to będzie działać zgodnie 

z naszymi wyobrażeniami. Metody i formy pracy będą dostosowywane tak aby 

każdy uczeń mógł mieć do nich dostęp, nie tylko Ci, którzy posiadają 

nowoczesny sprzęt do własnego użytku oraz szybki internet. 

 Państwa dzieci w różny sposób będą reagować na  zmiany i trudną sytuację. Jeśli 

nie zrobią wszystkiego co zaproponują nauczyciele – nic się nie stanie. Proszę 

pomóc dzieciom w pracy poprzez odpowiednie jej organizowanie jednak nie jest 

to czas na realizację wielkich ambicji i wyścig kto lepszy. 

 Czasem będzie Państwu wydawać się, że ilość zadań przygotowanych przez 

nauczycieli jest zbyt duża. Proszę o dystans, jedne dzieci zrobią więcej inne 

mniej. Proszę aby Państwa dzieci zrobiły tyle ile mogą i dadzą radę. Jeśli 

natomiast uznacie Państwo, że wasze dziecko potrzebuje więcej zadań, proszę 



skontaktować się z nauczycielem z pewnością wskaże dodatkowe materiały do 

nauki. 

 Proszę aby uaktualnić kontakt ze szkołą – poprzez systematyczne odbieranie 

wiadomości na dzienniku Vulcan. Proszę aby wszyscy rodzice sprawdzili czy 

mają aktywny dostęp do dziennika. W klasach 1 – 4 oraz Oddziale 

Przedszkolnym zostaniecie Państwo zaproszeni do dołączenia do usługi Google 

Classroom – ułatwi to organizowanie edukacji. W klasach 5 – 8 do tej usługi 

dołączą uczniowie. 

 Nikt z nas – nauczycieli, rodziców, uczniów, nie pracuje 24 godziny na dobę. 

Proszę mieć to na uwadze jeśli będziecie Państwo chcieli się skontaktować ze 

szkołą. Nauczyciele wskażą godziny gdzie będą starali się odpowiadać na 

Państwa pytania na bieżąco jednak może się okazać, że będą wtedy zajęci 

rozmową z innym rodzicem, postarają się odpowiedzieć możliwie szybko 

w godzinach swojej pracy. Specyfika kształcenia na odległość jest taka, że 

często dla jednego ucznia poświęca się „tylko” pięć minut na kontakt mailowy 

lub przesłanie informacji zwrotnej w komunikatorze, jeśli w klasie jest 

dwudziestu uczniów to łatwo policzyć ile czasu zajmuje nawiązanie zdalnej 

współpracy z całą klasą (niektórzy nauczyciele w ciągu tygodnia pracują z 

dwustu uczniami). 

 Prosimy aby dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia uczniom właściwej 

i higienicznej pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas przebywania 

przed monitorami. Ilość czasu potrzebnego do pracy on-line będzie 

minimalizowana. Dla przykładu, wg. opinii ekspertów czas przebywania dzieci 

w wieku 7 – 12 lat przed monitorami nie powinien przekraczać 60 minut 

dziennie. Wiemy wszyscy jak wygląda to w obecnych czasach więc w tej trudnej 

sytuacji związanej z koniecznością kształcenia na odległość (za pomocą 

komputera) należy szczególnie uważać na to co robią państwa dzieci w ramach 

wolnego czasu aby niepotrzebnie nie wydłużać kontaktu z komputerami 

i telefonami. 

Z uwagi na trudny czas i ciężką do przewidzenia najbliższą przyszłość proszę aby 

najwięcej Państwa energii włożyć w zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu 

psychicznego dzieci i młodzieży. Ze strony Szkoły podejmiemy działania aby ta 

przerwa w „normalnej” nauce odbiła się jak najmniej na naszych uczniach, jednak 

stoją przed nami wszystkimi znacznie trudniejsze wyzwania niż realizacja 

wszystkich tematów określonych w programach nauczania i podręcznikach. 

 

Dyrektor Szkoły 

Mirosław Pulikowski 


