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Załącznik do Zarządzenie nr 8 / 2019-2020 z dnia 25 marca 2020 r. 
wydanego przez dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach 

w sprawie wprowadzenia  Zasad nauczania zdalnego obowiązujących w ZSMK 
w Pyskowicach 

 

ZASADY NAUCZANIA ZDALNEGO OBOWIĄZUJĄCE W ZSMK W PYSKOWICACH 

Podstawa prawna: 

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 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

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 

1. W okresie kształcenia na odległość – nauczycieli i uczniów obowiązują rozporządzenia 

wskazane w podstawie prawnej oraz zasady ustalone przez Dyrektora ZSMK w Pyskowicach. 

2. Począwszy od 25 marca br. został wprowadzony nowy plan zajęć. Jest on dostępny zarówno 

dla uczniów, jak i dla nauczycieli w e-dzienniku. Plan niniejszy obowiązuje aż do odwołania.  

3. Plan zajęć uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

zróżnicowanie zajęć, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia oraz przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez 

ich użycia. 

4. Plan zajęć obejmuje wszystkie przedmioty z ramowego planu nauczania dla danej klasy tak, 

aby możliwa była realizacja podstawy programowej. 

5. Zajęcia kształcenia na odległość odbywają się codziennie zgodnie z planem opublikowanym w 

dzienniku elektronicznym. W tym czasie nauczyciele pracują z uczniami wykorzystując różne 

kanały informacyjne i komunikacyjne, umieszczają niezbędne materiały do pracy, odbierają 

materiały przesłane przez uczniów, oceniają uczniów wpisując oceny do dziennika 

elektronicznego. 

6. Począwszy od 25 marca br. nauczyciele w e-dzienniku wpisują tematy lekcji zrealizowanych  

w formie zdalnej.   

7. Nauczyciele w pracy zdalnej wykorzystają następujące kanały komunikacyjne 

 

Dziennik 
elektroniczny 

Dziennik elektroniczny daje możliwość komunikacji z uczniami i ich 
rodzicami. Służy nie tylko do wystawiania ocen, ale również do zadawania 
prac domowych, czy przesyłania linków do różnych materiałów 
edukacyjnych dostępnych w internecie.  

Narzędzia 
wideo 

YouTube, Skype, czy Google Hangouts Meet – narzędzia te pozwalają na 
zdalny kontakt z uczniami. Dzięki nim można prowadzić wieloosobowe 
wideokonferencje, a nawet dzielić się zawartością ekranu z pozostałymi 
uczestnikami.  

Czat Wykorzystanie takich komunikatorów takich jak Messenger czy 
WhatsApp. Pozwalają one na bieżące porozumiewanie się z uczniami. 
Dają także możliwość stworzenia grupy, w której będzie można 
porozumiewać się równocześnie z całą klasą.  
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Platformy 
edukacyjne 

Nowe możliwości dają także platformy edukacyjne. Będziemy korzystać z 
wielu różnych platform, w tym ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 
 

E-mail  Również i ten kanał kontaktowania się z uczniami będzie wykorzystywany.  

Telefon/poczta 
tradycyjna 

Nauczyciele dbają o to, by każdy uczeń miał równy dostęp do nauczania 
zdalnego. W sytuacji, gdy wychowawca klasy zdiagnozuje, że uczeń nie ma 
dostępu do internetu, wówczas kontakt z uczniem będzie odbywał się za 
pomocą tradycyjnej poczty, telefonicznie lub w innym sposób uzgodniony 
z uczniem i jego rodzicami.  

 

8. Nauczyciel wskazuje źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci 

elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać. Nauka zdalna będzie opierała 

się o następujące zasoby:  

 materiały edukacyjne znajdujące się na sprawdzonych portalach edukacyjnych, 

 materiały edukacyjne znajdujące się na stronach internetowych instytucji kultury,  

 zintegrowaną platformę edukacyjną -  https://epodreczniki.pl/, 

 programy telewizji publicznej i audycje radiowe, 

 podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczniowie już posiadają, 

 inne pomoce i materiały zweryfikowane przez nauczycieli pod kątem ich poprawności  

    merytorycznej i przydatności w procesie dydaktycznym ( w tym opracowane przez nauczycieli 

    prezentacje, quizy, gry edukacyjne, itp.). 

9. Każdy uczeń w polu frekwencji będzie miał wpisany symbol „zd” z neutralną wartością. 

10. Podstawą do oceny pracy ucznia jest zapoznanie się ze wskazanymi przez nauczyciela 

materiałami oraz podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela. 

11. Uczniowie są zobowiązani do przesyłania zadań, opracowań i innych prac zadanych przez  

w terminach wyznaczonych przez poszczególnych nauczycieli. 

12. Zajęcia powinny być tak zaplanowane przez nauczyciela, żeby uwzględniały naprzemienne 

korzystanie z komputera i tradycyjnych narzędzi jak zeszyt czy podręcznik. 

13. Nauczyciele są zobowiązani do systematycznego wpisywania tematów realizowanej podstawy 

programowej w dzienniku elektronicznym. W każdy poniedziałek następnego tygodnia zapisy 

w dzienniku będą sprawdzane przez kadrę kierowniczą ZSMK w Pyskowicach.  

14. Konsultacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami odbywają się poprzez dziennik 

elektroniczny lub drogą mailową. 

15. Wychowawcy klas są zobowiązani do regularnych kontaktów z nauczycielami uczącymi 

w ich klasie w celu monitorowania uczestnictwa i zaangażowania uczniów w proces nauczania 

na odległość. Pozostają na bieżąco w kontaktach ze swoimi wychowankami i ich rodzicami. 

16. Nauczyciele po konsultacji w zespołach przedmiotowych przedstawiają dyrektorowi 

do zatwierdzenia modyfikację programów nauczania, zwracając szczególną uwagę na 

realizację wyłącznie treści określonych w podstawie programowej (bez treści dodatkowych) 

oraz uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. 

17. Nauczyciele, którzy zdecydują się na prowadzenie lekcji online powinni co najmniej dzień 

wcześniej lub na poprzedniej lekcji  poinformować uczniów o tym fakcie – tak, by uczniowie 

mogli się do takiej lekcji przygotować pod względem warunków technicznych. 

18. Pedagog i psycholog szkolny we wtorki w godz. 13.00-15.00 oraz w środy w godz. 9.00 – 11.00 

pełnią dyżury telefoniczne pod numerem 32 233 25 96 w.24. Ponadto są dostępni mailowo 

pod adresem: help.zsmk@gmail.com.  

mailto:help.zsmk@gmail.com
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19. Pedagog i psycholog szkolny 1 raz w tygodniu są zobowiązani do umieszczania i przesyłania 

materiałów wspierających dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

20. Pedagog i psycholog szkolny 1 raz w tygodniu są zobowiązani do przesyłania rodzicom  

i uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego materiałów w ramach zajęć 

rewalidacyjnych. 

21. W przypadku zajęć rewalidacji ruchowej nauczyciel prowadzący ten typ zajęć będzie 

kontaktował się z rodzicami uczniów i przekazywał wskazówki do pracy i ćwiczeń w domu. 

22. Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do umieszczania 1 raz w tygodniu na stronie 

szkoły i szkolnym FB materiałów dotyczących czytelnictwa, lekcji muzealnych i innych 

wydarzeń edukacyjnych, z których uczniowie mogą korzystać online. 

23. W przypadku jakichkolwiek problemów (np. choroby nauczyciela lub ucznia) nauczyciele 

i wychowawcy są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania dyrektora szkoły  

o zaistniałej sytuacji. 

24. Nauczyciel może korzystać ze stanowisk komputerowych w szkole. Należy wcześniej zgłosić 

taką potrzebę dyrektorowi. Po przyjściu do szkoły nauczyciel jest zobowiązany do przebywania 

w miejscu wskazanym do pracy z zachowaniem zasad ochrony zdrowia. 

25. Kursy dokształcające dla młodocianych pracowników zostaną zrealizowane za pomocą 

nauczania zdalnego lub przesunięte na kolejny rok szkolny. 

26.  Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 

egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób 

ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia  

do trybu ustalenia tej oceny zostaną ustalone w osobnym zarządzeniu Dyrektora ZSMK  

w Pyskowicach  

 

 

 

 

 

 

 

 


