
Organizacja kształcenia z wykorzystaniem metod i technik zdalnego nauczania 

w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku 

od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Zespole Placówek 

Edukacyjno- Wychowawczych w Turku będzie realizowane kształcenie wykorzystujące 

metody tzw. zdalnego nauczania.  

 

Przygotowanie szkoły do organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik 

zdalnego nauczania. 

 

1. Przekazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o sposobie i trybie 

realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania. 

2. Dokumentowanie realizacji zadań szkoły. 

3. Zapewnienie uczniom lub rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia.  

4. Zapewnienie uczniom konsultacji z pedagogiem i psychologiem w ramach udzielanej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Ustalenia tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych 

klasach oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych. 

 

1. Lekcje będą realizowane zgodnie z tygodniowym planem zajęć, tylko w skróconym 

do połowy czasu ich trwania. 

2. Każdy nauczyciel informuje dyrektora na piśmie jakie formy kształcenia na odległość, 

czy też zdalnej komunikacji będzie stosował, w jaki sposób będzie oceniał uczniów za 

wykonaną pracę oraz w jaki sposób będzie kontaktował się  

z uczniami/rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów. 

3. Na zajęciach w ramach kształcenia ogólnego będą realizowane treści nauczania 

zgodnie z zatwierdzonymi programami nauczania w Roku Szkolnym 2019/2020. 

 



4. Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas powinien uwzględniać 

równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć  

i dostosowanie do możliwości psychofizycznych ucznia. 

5. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim  

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu 

również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania 

danego zawodu wynika taka możliwość. 

6. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami, zajęcia 

praktyczne mogą, w uzgodnieniu z pracodawcą odbywać w innym terminie. 

 

Sposoby/metody realizacji zajęć zdalnego nauczania. 

 

1. Nauczyciele zostali zobowiązani do przekazywania uczniom i rodzicom/opiekunom 

prawnym wszystkich informacji zdalnie przez powszechnie dostępne komunikatory 

internetowe ( Skype, Messenger, WhatsApp..) oraz e-maile, telefony komórkowe, 

stronę internetową placówki: www.zpew-turek.pl.  

2. W przypadku, gdy uczeń nie ma możliwości korzystania ze zdalnego nauczania przez 

Internet, nauczyciele przygotowują pakiet materiałów w wersji papierowej, który 

przesyłany jest na adres ucznia za pośrednictwem poczty.  

3. Nauczyciele realizują program nauczania uwzględniając potrzeby edukacyjne  

i możliwości psychofizyczne uczniów oraz dostosowują go do wybranej metody 

kształcenia na odległość. 

4. Nauczyciele organizując uczniom kształcenie powinni pamiętać o uwzględnianiu 

zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających 

komunikację elektroniczną. 

5. Uczniowie zobowiązani są do odbioru materiałów przesyłanych przez nauczycieli  

i systematycznej pracy w domu. 

6. W przypadku braku możliwości odbioru materiałów od nauczyciela ze względów 

zdrowotnych lub przyczyn technicznych, rodzice/opiekunowie prawni ucznia 

zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie wychowawcę. 

7. Komunikowanie się z uczniami, rodzicami/opiekunami prawnymi w celu przekazania 

materiałów do zdalnego nauczania odbywa się za pomocą: 

• Poczty elektronicznej. 

• Poczty tradycyjnej. 



• Kontaktów telefonicznych z nauczycielem. 

• Zamieszczania informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły. 

• Mediów społecznościowych, komunikatorów. 

8. Uczniowie mogą korzystają z różnych źródeł informacji wskazanych przez placówkę: 

• Programów telewizji publicznej i audycji radiowych. 

• Podręczników, ćwiczeń, kart pracy, które uczeń już posiada. 

• Wydrukowanych przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym 

miejscu do odbioru przez rodziców/opiekunów prawnych. 

• Linki do stron internetowych. 

9. W razie trudności w wykonaniu zadania nauczyciele udzielają konsultacji, pozostając 

do dyspozycji uczniów i rodziców/opiekunów prawnych poprzez kontakt mailowy lub 

telefoniczny, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30. 

10. W razie braku współpracy ucznia z nauczycielem, nauczyciel informuje wychowawcę 

ucznia, a wychowawca jest zobowiązany nawiązać kontakt z rodzicem/opiekunem 

prawnym. 

11. Uczniowie pracują według tygodniowego planu zajęć z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

12. Nauczanie indywidualne oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 

realizowane są zgodnie z przydziałem i tygodniowym wymiarem w formie nauczania 

zdalnego.  

13. Realizacja zajęć rewalidacyjnych odbywać się będzie zgodnie z przydziałem  

i tygodniowym wymiarem godzin w formie zdalnej. 

 

Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły. 

 

1. Nauczyciele wpisują wszystkie tematy lekcji, czy zajęć zrealizowanych w danej klasie 

według opracowanego wzoru, a następnie podpisane elektronicznie przesyłają na 

adres poczty elektronicznej wicedyrektora po zakończonym tygodniu. 

2. Nauczyciele uzupełniają „Tygodniową tabelę zdalnej obecności w pracy”, czyli ilość 

godzin przepracowanych zdalnie w danej klasie, w każdym dniu tygodnia i przesyłają 

wicedyrektorowi po zakończonym tygodniu. 

 

 



 

Ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy  

i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców/opiekunów 

prawnych o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. 

 

1. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji wiedzy  

i umiejętności uczniów będą odbywać się poprzez sprawdzanie wykonanych prac  

w sposób ustalony indywidualnie z nauczycielem za pomocą dostępnych 

komunikatorów. 

2. Nauczyciele będą proponować różnorodne formy pracy: praca z książką, wykonanie 

ćwiczeń on-line, testy, filmy, wykonanie notatki na podstawie podręcznika, 

wykonanie krótkiej prezentacji, pisemna odpowiedź.  

3. Nauczyciele są zobowiązani do bieżącego oceniania uczniów oraz informowania 

uczniów i rodziców o postępach w nauce za pomocą maila lub telefonicznie. 

4. Nauczyciele dokumentują realizację zadań i w zabezpieczonym pliku archiwizują: 

materiały przesyłane uczniom, sprawdziany oraz inne wytwory pracy. 

 

 

Ustalenia zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

1. Realizacja zajęć rewalidacyjnych odbywać się będzie zgodnie z przydziałem  

i tygodniowym wymiarem w formie ustalonej indywidualnie z rodzicami ucznia. 

2. W czasie trwania zdalnej nauki do dyspozycji uczniów oraz rodziców/opiekunów 

prawnych są szkolni specjaliści: pedagog szkolny i psycholog szkolny, którzy zdalnie 

prowadzą porady i konsultacje.  

3. W razie potrzeby pedagog i psycholog służą wsparciem i pomocą w sytuacjach 

trudnych o podłożu emocjonalnym, wychowawczym i opiekuńczym. 

 

                                                                     Izabela Piotrowska  

                                                                     Dyrektor  

                                                                     Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych  

                                                                     w Turku 


