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Organizacja nauczania na odległość i inne rozwiązania   

w okresie zawieszenia zajęć, obowiązująca od dn. 25 III 2020 r.  

Podstawa prawna:  

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. poz. 493). 

Wstęp 

Poniższe rozwiązania wprowadzone przez dyrektora Szkoły w porozumieniu z innymi 

osobami na stanowiskach kierowniczych, dotyczą sfery technicznej, organizacyjnej  

i merytorycznej funkcjonowania Szkoły w okresie ograniczenia jej działalności.  

Obowiązkiem Szkoły jest jak najszybsze wprowadzenie do praktyki szkolnej nowych niemal 

dla wszystkich metod i technik kształcenia na odległość, z zastosowaniem poniższych zasad.   

 

1. Aby usprawnić komunikację, uzupełniono i uaktualniono listy mailingowe nauczycieli  

i pracowników niepedagogicznych, wg schematu h.sawicka@szymanowski.edu.pl. 

Obowiązkiem wszystkich pracowników jest stosowanie adresów służbowych we 

wszystkich kontaktach służbowych, w tym uczniami i ich rodzicami. Prowadzenie 

korespondencji służbowej z adresu prywatnego jest niedopuszczalne.   

2. W okresie ograniczenia działalności Szkoły, podania, wnioski i skargi należy kierować na 

adres sekretariat@szymanowski.edu.pl lub h.sawicka@szymanowski.edu.pl. 

3. Nauczyciel może prowadzić lekcje na odległość za pomocą odpowiednich platform, 

wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne i formy pisemne. Na potrzeby 

nauczania na odległość zostanie uruchomiona platforma Classrooms Google, obecnie 

testowana przez wybranych nauczycieli, możliwa do użytkowania przez nauczycieli obu 

pionów. Nauczyciel ma prawo wyboru innej platformy, szczególnie wtedy, gdy wcześniej 

wdrożył swoje działania z użyciem innego narzędzia. 

4. Materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczycieli mogą być przekazywane drogą 

mailową lub na opisanych wyżej platformach. W przypadku zaistnienia szczególnych 

okoliczności, w porozumieniu z uczniem/rodzicami, materiały dydaktyczne w formie 

wydruków mogą być przekazywane w inny dostępny sposób, np. odbiór osobisty  

w Szkole, przesyłka pocztowa. Szczególne przypadki lub trudności wymagają uzgodnienia 

z dyrektorem Szkoły.  

5. Sposób prowadzenia nauczania na odległość musi uwzględniać specyfikę nauczanego 

przedmiotu.  

6. Nauczyciele pionu ogólnokształcącego mogą korzystać z: 

1) polecanej przez MEN platformy e-podreczniki, a jeśli będzie taka potrzeba, po 

zalogowaniu, także ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej; 

2) materiałów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; 

3) własnych materiałów oraz materiałów pozyskanych z wiarygodnych źródeł 

internetowych; 

4) oferty edukacyjnej publicznej telewizji i radia; 

5) portali i stron edukacyjnych.  
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7. Nauczyciele przedmiotów muzycznych mogą wykorzystywać w nauczaniu na odległość 

m.in.: 

1) materiały edukacyjne polecane na stronie CEA oraz z innych wiarygodnych źródeł; 

2) ogólnie dostępne nagrania w Internecie; 

3) transmisje koncertów i przedstawień oferowane przez instytucje muzyczne; 

4) własne materiały edukacyjne w formie plików dźwiękowych (np. nagrania własne 

nauczyciela, nagrane lekcje pokazowe, akompaniamenty w formie plików audio); 

5) materiały nutowe opracowane przez nauczyciela; 

6) inne dostępne materiały edukacyjne, zgodnie ze specyfiką przedmiotu.  

8. Nauczyciele muzycy mogą prowadzić lekcje indywidualne za pomocą narzędzi wybranych 

w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. Mogą to być np. Whatsapp, Skype, YouTube, 

Messenger, Facetime, WeTransfer, inne aplikacje na telefonach lub komputerach, a także 

Classroom/Meet Google (w trakcie uruchamiania dla Szkoły).  

Za formę zajęć indywidualnych uważa się także odsłuchiwanie przez nauczyciela 

nadsyłanych nagrań i przesłanie uczniom uwag oraz wskazówek do dalszej samodzielnej 

pracy.  

Dopuszcza się dzielenie lekcji prowadzonej na odległość na mniejsze fragmenty, 

szczególnie w przypadku młodszych uczniów, lub kiedy wynika to z obiektywnych 

przesłanek, np. względów technicznych, merytorycznych lub możliwości 

psychofizycznych ucznia.    

Sposób nauczania na odległość wynika ze specyfiki przedmiotu.  

9. W okresie zawieszenia zajęć szkolnych i obecnego stresu, który dotyka także naszych 

uczniów, dyrektor zorganizuje pomoc psychologiczo-pedagogiczną na odległość  

w następujących formach: 

1) przygotowanie zakładki na stronie internetowej Szkoły z materiałami dla nauczycieli, 

uczniów i rodziców oraz informacjami o formach dostępnej pomocy (adresy, telefony, 

linki do odpowiednich stron internetowych);     

2) indywidualna pomoc psychologa i pedagoga szkolnego za pośrednictwem poczty 

mailowej; 

3) zajęcia z pedagogiem szkolnym na platformie Classroom; 

4) materiały pisemne oraz audiowizualne przygotowywane przez pedagoga i psychologa 

do wykorzystania przez wychowawców klas lub przez ogół uczniów, dostosowane do 

wieku uczniów; 

5) dyżury telefoniczne psychologa interwencyjnego, Pani Katarzyny Murawskiej-

Jamroziak, jako kontynuacja działań kryzysowych; 

6) analiza potrzeb uczniów z orzeczeniami poradni PP lub wskazaniami medycznymi  

i wprowadzenie odpowiednich form pomocy w ich nauczaniu na odległość, przy czym 

wszyscy nauczyciele uczący są zobowiązani do realizacji orzeczeń, zaleceń i wskazań 

medycznych na swoich przedmiotach; koordynatorem takiej pomocy jest 

wychowawca klasy;   

7) zawieszeniu ulegają wcześniej ustalone indywidualne ścieżki nauczania oraz 

nauczanie indywidualne w domu ucznia, z tym że dyrektor Szkoły wdroży inne formy 

pomocy uczniom z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość; formy pomocy 

będą uzgadniane z rodzicami. 

Priorytety: otoczenie opieką uczniów i ich rodziców, u których stwierdzono nasilenie 

występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa, 

inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 
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minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się  

w wyniku wdrażania nauczania zdalnego, otoczenia opieką i udzielanie wsparcia 

uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego.  

10. Ustala się następujące zasady planowania nauki na odległość: 

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;  

2) w ciągu jednego dnia należy łączyć naprzemiennie kształcenie z użyciem monitorów 

ekranowych i bez ich użycia, uwzględniając, że dzieci w wieku 3-7 lat mogą korzystać 

z ekranów telewizyjnych lub komputerowych maksymalnie 30 minut dziennie,  

a dzieci w wieku 7-12 lat - maksymalnie 60 minut dziennie; 

3) zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap 

edukacyjny, powinny także być zróżnicowane; 

4) uwzględnienie ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć. 

11. Punktem wyjścia do realizowania zajęć będzie siatka godzin obowiązująca nauczycieli 

przed zawieszeniem zajęć w Szkole. 

Plan zajęć zbiorowych w pionie ogólnokształcącym oraz z teorii muzyki, który zostanie 

opublikowany na stronie internetowej Szkoły oraz przekazany uczniom przez 

wychowawców klas, a w PSM II st. przez koordynatora, uwzględnia jedynie zajęcia 

głosowe lub głosowo-wizyjne prowadzone w czasie rzeczywistym na platformach 

(Classroom lub innych). 

Pozostałe zajęcia wynikające z siatki godzin będą realizowane poprzez przesyłanie 

uczniom materiałów, kart pracy, linków do samodzielnej pracy w domu. 

12. Nauczyciele przedmiotów prowadzonych indywidualnie są zobowiązani do zapoznania 

się z planem zajęć zbiorowych i dopasowanie do niego swoich zajęć.  

13. Czas lekcji prowadzonych zdalnie nie może przekraczać 45 minut, a w klasach młodszych 

(I-III OSM I stopnia) – 30 minut.  

14. Uczestniczenie uczniów w zajęciach na platformach oraz zapoznawanie się z materiałami 

przesyłanymi do samodzielnej pracy jest obowiązkowe. 

15. Dyrektor Szkoły, we współpracy z kierownictwem i poszczególnymi nauczycielami, 

przeprowadzi analizę programów nauczania i dokona niezbędnych modyfikacji, 

wynikających ze specyfiki nauczania na odległość. Modyfikacja uwzględni w szczególności 

uzupełnienie programów o e-podręczniki, e-ćwiczenia i wykorzystywane materiały 

pomocnicze do kształcenia na odległość. 

16. Zawieszeniu ulegają dotychczasowe Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zawarte  

w Statucie.  

17. Dyrektor ogłosi nowe zasady oceniania dostosowane do nauczania na odległość oraz 

nowe zasady uzyskania promocji do następnej klasy. Zostaną one wypracowane we 

współpracy z zespołami nauczycielskimi. Nowe zasady monitorowania, weryfikacji  

i oceniania uczniów uwzględnią poniższe priorytety: 

1) kształtująca, motywacyjna oraz informacyjna rola oceniania, jako narzędzie 

wspierające uczniów w okresie nauczania na odległość;  

2) preferowanie oceniania bieżącego – np. podczas zajęć na platformach, bezpośrednio 

po nadesłaniu odrobionych lekcji lub nagranego utworu; 

3) wykorzystywanie ocen opisowych na każdym poziomie nauki, recenzje muzyczne; 

4) pozytywne ocenianie aktywności uczniów w formach nauki na odległość i ich 

zaangażowania oraz samodzielności;  

5) ustalenie możliwości poprawy ocen dla uczniów, którzy nie zdążyli nadrobić zaległości 

z I półrocza; 
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6) natychmiastowe skuteczne przekazywanie rodzicom i uczniom informacji o postępach 

w nauce, uzyskanych ocenach, trudnościach, braku aktywności w nauczaniu na 

odległość (np. nieuczestniczenie w zajęciach online), wyjaśnianie problemów i szybkie 

ustalanie rozwiązań.  

18. Dyrektor ustali nowe zasady pracy Rady Pedagogicznej, uwzględniające bezpieczeństwo 

nauczycieli wobec zagrożenia Covid-19, jednocześnie zapewniając ciągłość pracy Szkoły.  

19. Zasady komunikacji z rodzicami uczniów zostają dostosowane do nauczania na 

odległość, uwzględniają brak możliwości bezpośredniego kontaktu na terenie Szkoły 

i obejmują następujące elementy: 

1) bieżący kontakt e-mailowy z nauczycielem, przy czym nauczyciel jest zobowiązany 

odpowiedzieć na e-mail lub przekazać go do rozpatrzenia przełożonemu; nauczyciele 

przedmiotów zbiorowych mają prawo określić czas odpowiedzi na e-maile, ze 

względu na uwarunkowania organizacyjne (duża liczba uczniów z różnych klas); 

2) pełnienie przez nauczycieli dyżurów telefonicznych lub zamiennie za pomocą 

komunikatorów internetowych, platformy Classroom, zapewniających rozmowę 

online; 

3) oddzwanianie na zgłoszenie e-mailowe rodzica. 

Komentarz dodatkowy dyrektora Szkoły. 

Korespondencja e-mailowa oraz kontakty za pomocą telefonu lub komunikatorów 

mają charakter służbowy i podlegają bezpośredniemu nadzorowi dyrektora. 

Nauczyciele są zobowiązani przekazywać dyrektorowi wszelkie wnioski, skargi  

i problemy. W szczególności będzie to dotyczyło problemu strategicznego - braku 

dostępu ucznia do komputera lub  Internetu, co musi skutkować szybką decyzją  

o zastosowaniu innej formy dostarczenia materiałów edukacyjnych.  

20. Do odwołania zawiesza się egzaminy promocyjne. 

21. Do odwołania zawiesza się egzaminy dyplomowe.  

22. Do odwołania zawiesza się rekrutację do Szkoły.  

 

Warszawa, dn. 24 III 2020 r.  

Hanna Sawicka - Dyrektor ZPSM nr 4  


