
Organizacja kształcenia na odległość w szkole 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku informuje, że 

od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. rozpoczynamy nauczanie z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość.  

Zajęcia z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane               

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji 

między nauczycielem, uczniem lub rodzicem poprzez dziennik VULCAN zintegrowany                            

z platformą Microsoft Office 365 oraz materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 

udostępnionej pod adresem www.epodręczniki.pl, materiałów i narzędzi dydaktycznych 

udostępnianych na stronach www.nowaera.pl/naukazdalna, www.gov.pl/web/zdalnelekcje, 

materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii albo innych 

stronach lub platformach wskazanych przez nauczyciela.   

Nauczyciele przedmiotów zdalnie realizują w poszczególnych oddziałach treści 

nauczania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, zgodnie z obowiązującym 

programem nauczania i rozkładem materiału oraz tygodniowym planem zajęć lekcyjnych.   

Nauczyciele w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą 

zdalnie zajęcia specjalistyczne z uczniami, którzy posiadają opinie lub orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Zajęcia specjalistyczne są prowadzone w formie zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz 

TUS. 

Nauczyciele prowadzą zdalnie zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia gimnastyki 

korekcyjnej, zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów. 

Nauczyciele wspomagający współorganizują zdalnie kształcenie uczniów 

niepełnosprawnych. Przesyłają opracowane materiały dla ucznia dostosowane do jego 

niepełnosprawności. 

Nauczyciele biblioteki, świetlicy szkolnej i pedagog szkolny w ramach swoich 

obowiązków prowadzą zdalnie odpowiednio działania czytelnicze i informacyjne, zajęcia 

świetlicowe w zakresie opieki i wychowania dla uczniów korzystających ze świetlicy, 

działania wychowawczo-profilaktyczne, dbałość o higienę psychiczną ucznia nauczanego 

zdalnie, udzielanie wsparcia rodzicom i uczniom oraz konsultuje uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

Nauczyciele zamieszczają materiały do opracowania dla uczniów w zakładce Zadania 

domowe w dzienniku elektronicznym w dniu, w którym odbywają się zajęcia, zgodnie                            

z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych. Ponadto nauczyciele przesyłają materiały 

opracowane dla ucznia w formie wiadomości e-mail, sms lub zamieszczają na Facebook 

szkoły.  

Wszyscy nauczyciele są dostępni dla uczniów w czasie trwania każdej jednostki 

lekcyjnej, zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć lekcyjnych. 

Przy przekazywaniu uczniom materiałów do opracowania w domu obowiązkiem 

nauczyciela jest uwzględnienie w szczególności: równomiernego obciążenia uczniów                           

http://www.epodręczniki.pl/
http://www.nowaera.pl/naukazdalna
http://www.gov.pl/web/zdalnelekcje


w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowania zajęć w każdym dniu, możliwości 

psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 

możliwości dostępu uczniów do sprzętu komputerowego i Internetu w warunkach domowych 

oraz ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć. 

Każdemu uczniowi lub rodzicom zapewnia się możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia. Nauczyciele będą do dyspozycji uczniów i rodziców w czasie godzin 

swojej pracy. Informację o formie i terminach tych konsultacji przekazuje uczniowi lub 

rodzicom nauczyciel prowadzący zajęcia.   

Nauczyciele na bieżąco monitorują aktywność uczniów w kanałach komunikacyjnych, 

które wykorzystują w nauczaniu zdalnym, wysyłają, sprawdzają i oceniają zadania wykonane 

przez uczniów i odesłane do nauczyciela.  

Podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość nauczycieli i uczniów obowiązują zasady oceniania zawarte w statucie szkoły w 

rozdziale Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego oraz w Przedmiotowych 

Systemach Oceniania, dostosowane do aktualnej sytuacji. 

W celu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów ustala się następujące formy 

oceniania: praca domowa, karty pracy, samodzielna praca, w tym prezentacja, referat, 

wypracowania, recenzje, kartkówki, sprawdziany pisemne, prace techniczne i plastyczne, 

wiadomości i umiejętności muzyczne, ćwiczenia ruchowe i testy sprawnościowe.   

Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych 

przez niego ocenach odbywać się będzie poprzez dziennik elektroniczny w formie 

wiadomości e-mail o wystawionej ocenie wraz z krótkim komentarzem wykonanej przez 

ucznia pracy. 

 

Marzena Jóźwiak 

 

 

 

 

 

 

 

 


