
 

 

Procedura organizacji pracy szkoły w okresie częściowego lub 

całkowitego zawieszenia zajęć i wprowadzenia metod i form 

kształcenia na odległość 

w Zespole Szkół nr 4 w Szczecinie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

 

 

Podstawa prawna: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 ze zmianami) 

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 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm. 12 sierpnia 

2020 r. poz. 1394) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze 

zm. poz. 1386) 

 

 

 

 

 

 

  



   §1. Przedmiot Procedury 
 
1. Procedura określa organizację pracy szkoły w okresie częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć 

i wprowadzenia metod i technik kształcenia na odległość w Zespole Szkół nr 4 w Szczecinie w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

   §2. Dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję 

między uczniem a nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

1. We współpracy z wychowawcami klas, dyrektor szkoły ustala, czy uczniowie mają dostęp do 

infrastruktury informatycznej zapewniający możliwość prowadzenia nauki z wykorzystaniem metod i form 

kształcenia na odległość. 

2. W przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu do infrastruktury informatycznej, wychowawca informuje 

o tym fakcie nauczycieli uczących w danej klasie, którzy są zobowiązani do przygotowania materiałów 

edukacyjnych, które po wydrukowaniu rodzic ucznia odbiera z „dyżurki”  umiejscowionej przy wejściu do 

szkoły. W szczególnych przypadkach dopuszcza się wysłanie materiałów pocztą za pośrednictwem 

sekretariatu szkoły. 

3. Istnieje możliwość, w zależności od skali potrzeb i ilości posiadanego sprzętu, wypożyczenia sprzętu 

komputerowego ze szkoły na podstawie umowy użyczenia. 

   §3. Technologie wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć 

1. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik elektroniczny 

Librus Synergia. 

2. Na platformie edukacyjnej Google Classroom założone są indywidualne konta nauczycieli, uczniów. 

3. W okresie częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć w szkole zadania dydaktyczne, wychowawcze 

i opiekuńcze są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

5. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. 

 

6. Szkoła realizuje kształcenie na odległość wykorzystując system Google Classroom. 

7. Nauczyciele na dostępnych i wykorzystywanych platformach i aplikacjach mogą: 
 
1) prowadzić lekcje online; 
2) prowadzić e-konsultacje; 
3) udostępniać treści edukacyjne poprzez zamieszczanie materiałów edukacyjnych, prezentacji; 
4)  zamieszczać linki do stron internetowych z materiałami i/lub filmami edukacyjnymi; 
5)   zamieszczać  zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia. 
 

  



§ 4. Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 

1. Nauczyciel podczas pracy z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość może korzystać ze 
sprzętu komputerowego udostępnionego przez Szkołę. 
 
2. W przypadku korzystania podczas pracy, o której mowa w ust. 1, ze sprzętu prywatnego, nauczyciel dba 
o to, aby posiadany system operacyjny był aktualny, w szczególności aby zostały zainstalowane wszystkie 
aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa oraz program antywirusowy. 
 
3. W czasie nauki zdalnej zaleca się niekorzystanie z publicznych punktów dostępu do Internetu, lecz 
wyłącznie z zaufanego połączenia. 
 
4. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach 
kształcenia online, chyba że ustalenia między nauczycielem a uczniami dopuszczają takie rozwiązanie. 
 
5. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej i zachowanie 
kultury w komunikacji z nauczycielami. 
 
6. Obowiązują zasady bezpieczeństwa określone w Polityce Ochrony Danych wprowadzonej w Szkole. 
 
   § 5. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać 

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności 
z wykorzystaniem:  
 

1) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,  

2) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub 
przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
i okręgowych komisji egzaminacyjnych,  

3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,  
4) innych niż wymienione w ppkt 1-3 materiałów wskazanych przez nauczyciela  

 
   § 6. Modyfikacja zestawu programów nauczania 

1. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji realizowanego programu wychowania przedszkolnego lub 

programu nauczania, tak aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

2. Modyfikacja programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania wymaga zgłoszenia do 

dyrektora szkoły, w formie pisemnej.  

  § 7. Modyfikacja realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego 

1. W razie potrzeby można dokonać modyfikacji zapisów programu wychowawczo-profilaktycznego 

w zakresie podejmowanych działań, jak i sposobów realizacji tych działań. 

2. Dokonywane zmiany w programie wychowawczo-profilaktycznym mogą być wprowadzone po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

  



   § 8. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas 

1. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas powinien 
uwzględniać w szczególności:  

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  
3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,  
4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  
5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

 
2. Zagadnienia dla uczniów powinny być tak dobrane aby czas wykonania polecenia nie wymagał od ucznia 

zbyt długiego czasu korzystania z narzędzi multimedialnych. 

3. Realizacja treści programowych podczas e-lekcji ma uwzględniać czas jej trwania do 30 minut. Pozostała 

część lekcji wykorzystywana jest na konsultacje indywidualne z uczniami i dodatkowe wyjaśnienia. 

4. Nauczyciele są zobowiązani do kontrolowania ilości przekazywanych zagadnień uczniom. 

   § 9. Sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania 

nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.  

1. W przypadku prowadzania lekcji on-line nauczyciel odnotowuje nieobecność ucznia na danej lekcji 

w dzienniku elektronicznym. 

2. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieobecności na zajęciach on-line ze względu na stan zdrowia lub inną 

przyczynę, z tym, że informacja ta, musi być potwierdzona przez rodzica. 

   § 10.  Konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia  

1. Każdy uczeń i/lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, codziennie 

w godzinach wynikających z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, przy wykorzystaniu komunikatora na e-dzienniku lub w  innym czasie 

i formie ustalonej między nauczycielem a uczniami i/lub rodzicami. 

2. Pedagog szkolny prowadzą konsultacje dla uczniów i/lub rodziców w terminie zgodnym z czasem pracy, 

ustalonym przed wprowadzeniem częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć edukacyjnych, poprzez 

wykorzystanie komunikatora na e-dzienniku lub w formie ustalonej z uczniami i/lub rodzicami. 

   § 11. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów 

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  realizowane będą przez 

podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze 

wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia; 

2.  Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów odbywać się będzie w formach przyjętych 

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i Przedmiotowych Systemach Oceniania, z zastrzeżeniem, że 

sposób zastosowania danej formy musi uwzględniać wykorzystanie metod i technik kształcenia na 

odległość. 

3. Sprawdziany, kartkówki planowane są zgodnie z terminami, ilością form sprawdzania wiedzy, ustalonymi 

w WSO, z zastrzeżeniem, że organizacja tych form musi zakładać określony przedział czasowy wykonania tej 

aktywności, w celu umożliwienia uczniom zorganizowanie dostępu do komputera i Internetu.  



4. Nauczyciel oceniający ucznia musi uwzględniać pojawiające się trudności techniczne w związku 

z kształceniem na odległość i dostosować sposoby sprawdzenia wiedzy i umiejętności do indywidualnych 

sytuacji. 

5. Oceny uczniów nauczyciel niezwłocznie wpisuje do dziennika elektronicznego. 

6. Uczeń ma prawo do zgłoszenia braku wykonania zadania ze względu na stan zdrowia lub inną przyczynę, 

z tym, że informacja ta, musi być potwierdzona przez rodzica. 

7. Rodzice informowani są o postępach swoich dzieci przez wpisy w dzienniku elektronicznym lub, w razie 

konieczności, indywidualny kontakt e-mailowy lub telefoniczny z nauczycielem przedmiotu lub 

wychowawcą. 

   § 12. Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego 

i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny 

1. Zasady przeprowadzenia w/w egzaminów oraz warunki ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania zostaną ustalone  przez dyrektora szkoły i wprowadzone w życie zarządzeniem. 

    § 13. Sposób i tryb realizacji zadań Szkoły w okresie częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć 

edukacyjnych 

1. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość zalicza się: 

1) prowadzenie zajęć on-line; 
2) prowadzenie konsultacji on-line; 
3) prowadzenie korespondencji e-mailowej; 
4) rozmowy telefoniczne z uczniami;  
5) rozmowy z uczniami na czacie tekstowym;  
6) realizacja treści programowych poprzez umieszczanie materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem 

platformy Google Classroom. 
 

2. Dobór narzędzi przy kształceniu na odległość powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne 

odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu ucznia, 

wiek i etap rozwoju dziecka/ucznia, a także sytuację rodzinną. 

3. Uczniowie są zobowiązani do realizacji zadań, wynikających z obowiązku szkolnego, z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość używając fonii i wizji. 

4. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do wymaganych warunków technicznych kształcenia na odległość, 

mają obowiązek poinformowania o trudnościach wychowawcę klasy, a wychowawca po konsultacji 

z rodzicami ucznia informuje o tym dyrektora szkoły. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach nauczania indywidualnego zobowiązany jest indywidualnie 

ustalić metody i formy pracy z uczniem i/lub rodzicem, dostosowując je do możliwości ucznia wynikających 

ze wskazań poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

  



§ 14. Współpraca nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniająca potrzeby edukacyjne i możliwości 

psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

1. Dyrektor szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i/lub rodzicami. 

2. Nauczyciele zgłaszają pojawiające się problemy dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły, uczniowie – 

wychowawcy klasy lub nauczycielowi przedmiotu, rodzice – wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do codziennego, zgodnie z pięciodniowym tygodniem pracy, odbierania 

poczty służbowej lub wiadomości wysłanej przez komunikator  na e-dzienniku. 

4. Nauczyciel w godzinach określonych w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, obowiązującym w planie lekcji, jest w stałej gotowości do 

pracy. 

6. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz 

metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych. 

7. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim nauczyciele zobowiązani są do informowania 

rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/ 

uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobne zasady obowiązują w przypadku dziecka 

objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju. 

8. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości 

realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, 

dyrektor szkoły może zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniowi realizację zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. 

   § 15. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne w oddziałach, zajęcia w ramach zindywidualizowanej ścieżki 

kształcenia, zobowiązani są do regularnego odnotowywania tematu lekcji w dzienniku elektronicznym. 

2. Nauczyciele - specjaliści prowadzący zajęcia w ramach zajęć rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zobowiązani są do odnotowania tematu zajęć, form, 

metod i sposobów pracy z uczniem w dziennikach zajęć specjalistycznych z dopiskiem „zdalne nauczanie”. 

3. Nauczyciele: pedagog, wychowawca internatu, nauczyciel-bibliotekarz swoje działania odnotowują 

w prowadzonych, przed wejściem rozporządzenia, dziennikach pracy. 

6. Zapisy tematów w dzienniku elektronicznym, dziennikach zajęć specjalistycznych, dziennikach nauczycieli 

oddziałów przedszkolnych, pedagoga, psychologa, wychowawców świetlicy, nauczycieli-bibliotekarzy będą 

podstawą zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość. 

 


