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ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA  

w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 

 

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2020 r., zespół 

nauczycieli przygotował informacje związane z organizacją zajęć prowadzonych w ramach 

pozaszkolnych form kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Sprawdzenie czy szkoła ma kontakt za pośrednictwem Internetu ze wszystkimi 

uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz czy posiada ich aktualne nr telefonów. 

 

Wychowawcy klas sprawdzili, czy Placówka ma kontakt za pośrednictwem Internetu  

ze wszystkimi uczniami i rodzicami. Uzyskano informacje, że większość uczniów i rodziców 

posiada łącze internetowe, z którego korzysta za pośrednictwem komputerów stacjonarnych, 

laptopów, tabletów, telefonów (smartfonów).  

Placówka systematycznie aktualizuje dane kontaktowe uczniów i rodziców – adresy i numery 

telefonów (w ramach comiesięcznej aktualizacji danych na wypadek ewakuacji).  

Placówka posiada aktualne numery telefonów nauczycieli oraz ich adresy e-mailowe. 

Nauczyciele kontaktują się ze sobą telefonicznie i poprzez pocztę elektroniczną. 

 

Przygotowanie możliwości zdalnej realizacji programów nauczania np.  

z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, 

platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego. 

 

Dla rodziców i uczniów Placówki została założona skrzynka mailowa (pzsipseedukacja 

@interia.pl). W celu usprawnienia pracy zdalnej, od dnia 23.03.2020 r. uczniowie, rodzice  

i nauczyciele będą korzystać ze skrzynki mailowej przeznaczonej wyłącznie dla Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (pzsipseedukacja_pdp@interia.pl). Na adres skrzynki 

nauczyciele wysyłają ćwiczenia i zadania przeznaczone dla uczniów oraz informacje dla 

rodziców. Wykonane zadania – w różnych formach – uczniowie lub rodzice wysyłają  

na podany adres mailowy. 

O wyborze takiej formy zdalnej realizacji programów zdecydował fakt, iż rodzice  

w większości korzystają z poczty elektronicznej. Poza tym jest ona przyjazna w obsłudze, 

zapewnia łatwy i szybki dostęp do materiałów, a korzystanie z drogi elektronicznej usprawnia 

bieżącą komunikację szkoła – uczeń/rodzic.  

W przypadku uczniów i rodziców, którzy nie mają dostępu do Internetu, ćwiczenia i zadania 

będą przekazywane telefonicznie lub otrzymają je ze Szkoły w formie papierowej - przesłane 

do nich do domu, np. pocztą. 
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Ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów w wielu sytuacjach niezbędne jest 

zaangażowanie rodziców w organizację kształcenia zdalnego. Dlatego też wychowawcy  

i nauczyciele wiele informacji będą kierować bezpośrednio do nich. 

Organizacja kształcenia zdalnego – z wykorzystaniem skrzynki mailowej - przebiega 

następująco: 

− rodzice otrzymują login i hasło do skrzynki mailowej 

− nauczyciele wysyłają materiały edukacyjne zgodnie ze swoim tygodniowym rozkładem 

zajęć 

− uczniowie – przy wsparciu rodziców - wykonują zadania i wysyłają informacje o ich 

przygotowaniu 

− wykonane prace podlegają ocenie 

− uczniowie i rodzice otrzymują informacje dotyczące m.in. organizacji zdalnego 

kształcenia, higieny pracy, bezpieczeństwa w sieci itp. 

Zadania skierowane są do klas. Nie należy umieszczać w mailu imienia i nazwiska ucznia. 

W przypadku przekazywania materiałów edukacyjnych w temacie maila należy wpisać: 

przedmiot/rodzaj zajęć i klasę.  

Treść maila zawiera następujące informacje: data, przedmiot/rodzaj zajęć, klasa, temat, krótka 

instrukcja lub informacje (w zależności od potrzeb) oraz imię i nazwisko nauczyciela – autora 

maila. 

W Szkole działa telefon informacyjny dla rodziców w celu bieżącego reagowania  

na zgłaszane problemy dotyczące zdalnego nauczania (w godzinach 8.00 – 12.00). 

Lider zespołu – w porozumieniu z jego członkami – jest odpowiedzialny za przekazywanie 

rodzicom informacji dotyczących m.in. organizacji zdalnego kształcenia, higieny pracy, 

bezpieczeństwa w sieci itp. 

Dyrektor Szkoły koordynuje zakres informacji (zadań, poleceń itp.) przekazywanych uczniom 

przez nauczycieli. 

 

Analiza możliwości zdalnej realizacji tygodniowego/semestralnego rozkładu zajęć dla 

poszczególnych klas i oddziałów z uwzględnieniem jego modyfikacji. 

 

Dokonano analizy możliwości zdalnej realizacji rozkładu zajęć dla poszczególnych klas.  

W większości możliwa jest realizacja tygodniowego rozkładu zajęć w warunkach domowych. 

W przypadku przysposobienia do pracy, zajęć rozwijających kreatywność i wychowania 

fizycznego konieczna jest modyfikacja zaplanowanych treści.  

W związku z tym nauczyciele tych przedmiotów przygotowali modyfikację rozkładu 

materiału na okres marzec (od dnia 16.03) - kwiecień. 
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Uwzględnienie w pracy zdalnej różnych potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym 

wynikających z niepełnosprawności. 

 

Zdalne nauczanie jest zaplanowane w sposób dostosowany do uczniów. Opiera się  

na podstawie programowej, rozkładach materiału oraz indywidualnych programach 

edukacyjno-terapeutycznych. Nauka odbywa się z zachowaniem właściwej higieny pracy 

umysłowej. 

Materiały edukacyjne wykorzystywane w kształceniu na odległość są adekwatne  

do indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych uczniów. Ćwiczenia są zróżnicowane, 

opracowane w różnych wariantach, mają różny stopień trudności, aby uczeń wspólnie  

z rodzicem mógł wybrać zadania mieszczące się w sferze najbliższego rozwoju dziecka.  

W przygotowywaniu materiałów edukacyjnych nauczyciele wykorzystują różne formy, np. 

karty pracy, filmy, piosenki, instrukcje słowne i obrazkowe, materiały wizualne, zadania 

praktyczne. 

Opracowywane i wysyłane materiały edukacyjne nie mogą nadmiernie obciążać uczniów. 

Nauczyciel musi uwzględniać wykonywanie przez rodziców obowiązków służbowych, 

możliwość dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i Internetu oraz warunki lokalowe  

i specyfikę nauki w domu. 

Czas przeznaczony na pracę uczeń dostosowuje do swojego potencjału i wydolności. 

 

Przygotowanie możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów, 

modyfikacja wewnątrzszkolnych systemów oceniania. 

 

Nauczyciele monitorują zdalną pracę uczniów, która podlega ocenie. 

Potwierdzenie wykonania zadania uczeń lub rodzic przesyła na skrzynkę mailową lub na inny 

adres mailowy wskazany przez nauczyciela. 

Potwierdzeniem wykonania zadania jest m.in.: 

− uzupełniona karta pracy przekazana nauczycielowi po powrocie do szkoły 

− uzupełniona karta pracy, zapisana w formie pliku, przesłana na pocztę mailową 

− zdjęcie, prezentujące wykonane zadanie, przesłane na pocztę mailową 

− film, prezentujący wykonane zadanie, przesłany na pocztę mailową 

− pisemna informacja ucznia lub rodzica, że zadanie zostało wykonane, przesłana na pocztę 

mailową. 

Nauczyciele oceniają pracę uczniów zgodnie z „Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania 

uczniów w Szkole Przysposabiającej do Pracy (…)”, stosując oznaczenia literowe: W – 

wspaniale, D – dobrze, P – popraw się. Do oceny dołączają krótką informację zwrotną 
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podkreślającą zaangażowanie ucznia w zadanie. Ocena (oznaczenie literowe  

i informacja zwrotna) jest wysyłana na skrzynkę mailową. 

Dokonano modyfikacji „Wewnątrzszkolnych zasad oceniania uczniów w Szkole 

Przysposabiającej do Pracy (…)”, zawierając w nich informacje: 

− zdalna praca uczniów podlega ocenie zgodnie z obowiązującymi wewnątrzszkolnymi 

zasadami oceniania 

− ocenie podlegają prace uczniów w formie kart pracy, zdjęcia, filmu, opisu itp. 

− do oceny wyrażonej literą dołącza się krótką informację zwrotną podkreślającą 

zaangażowanie ucznia w zadanie 

− ocena (oznaczenie literowe i informacja zwrotna) jest wysyłana na skrzynkę mailową. 

W przypadku niedyspozycji ucznia, jego choroby lub złego samopoczucia, jest on zwolniony 

z wykonywania pracy zdalnej. 

 

Opracowanie informacji dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców o kształceniu  

na odległość w szkole z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad 

bezpieczeństwa w sieci. 

 

Podstawowe informacje o zdalnej nauce znajdują się na stronie internetowej Placówki oraz  

w serwisie społecznościowym Facebook. Dodatkowo zespół nauczycieli opracuje 

szczegółowe informacje o kształceniu na odległość - dla nauczycieli, uczniów i rodziców. 

Zostaną one umieszczone przy drzwiach wejściowych do Szkoły i przekazane rodzicom  

na adres mailowy. 

Nauczyciele przygotują materiały informacyjne dotyczące higieny pracy uczniów  

i nauczycieli (m.in. informacje dotyczące miejsca i czasu pracy, organizacji pracy w domu) 

oraz linki do artykułów dotyczących tego zagadnienia. Szczególny nacisk zostanie położony 

na przygotowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa w sieci. 

Materiały dotyczące higieny pracy i bezpieczeństwa w sieci będą przekazywane uczniom  

i rodzicom poprzez skrzynkę mailową. 

 

Opracowanie informacji dla rodziców: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki  

w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, 

jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci. 

 

Zagadnienia dotyczące organizowania dzieciom warunków do nauki w domu, motywowania  

i wspierania dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą oraz dbania o bezpieczeństwo 

w sieci zostaną opracowane w następujących formach: 

− pisemne informacje 

− ulotki i plakaty 
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− linki do artykułów. 

Materiały będą przekazywane uczniom i rodzicom poprzez skrzynkę mailową. 

Przy określaniu warunków do nauki w domu należy zwrócić uwagę na wyznaczenie miejsca  

i czasu pracy, wietrzenie pomieszczenia, planowanie częstych przerw w pracy, wykonywanie 

ćwiczeń ruchowych. 

W zakresie motywowania uczniów do pracy szczególnie ważne są następujące aspekty: 

bieżące ocenianie prac uczniów, zachęcanie uczniów do systematyczności, podkreślanie 

znaczenia ciągłego uczenia się, przygotowywanie ciekawych zadań, opracowywanie ćwiczeń 

kładących nacisk na samodzielność, przyjazny kontakt ucznia z nauczycielem za pomocą 

środków elektronicznych. 

Zasady bezpieczeństwa w sieci powinny dotyczyć m.in. korzystania z oprogramowania 

antywirusowego, otwierania wiadomości tylko od znajomych osób, ostrożnego pobierania 

plików z sieci, ochrony swoich danych osobowych. 

 

Przykłady stron, platform edukacyjnych, materiałów edukacyjnych telewizji i radia 

publicznego – do wykorzystania przez uczniów. Sposoby upowszechniania wiedzy  

na temat tych materiałów oraz zasady motywowania do wykorzystania ich podczas 

pracy zdalnej. 

 

Platformy, strony i serwisy internetowe polecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: 

− https://epodreczniki.pl/ 

− http://www.scholaris.pl/ 

− https://www.cke.gov.pl/ 

− http://wlaczpolske.pl/ 

− https://lektury.gov.pl/ 

− https://esero.kopernik.org.pl/ 

− https://przystanekhistoria.pl/ 

− https://etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje/ 

− https://ninateka.pl/edu 

− http://www.muzykotekaszkolna.pl/ 

− http://www.polona.pl/ 

− http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra 

− https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%2520- 

− http://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom 

− https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 
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https://przystanekhistoria.pl/
https://etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje/
https://ninateka.pl/edu
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://www.polona.pl/
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra
https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%2520-
http://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
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Inne strony do wykorzystania przez uczniów: 

− http://www.specjalni.pl 

− http://www.superszkoly.edu.pl/bialoleka/dla-rodzicow/materialy-do-edukacji-

zdalnej/?fbclid=IwAR3uiaE0Q14k8VxuN00F6WoRGDX2SbF9E65juqSGM2gTxXNiry

Z25E81kz4 

− https://materialeducativoparadocente.blogspot.com 

− kodowanienadywanie.blogspot.com 

− https://puzzlefactory.p 

 

Kanały telewizyjne z programami m.in. o gotowaniu, specyfice zawodów: 

− Kuchnia+, Food Network, DTX, Discovery Channel 

 

Internetowe pasmo edukacyjne na stronie vod.tvp.pl (w godzinach 9.00-13.00, sekcja 

eSzkoła). 

 

Filmy w serwisie internetowym YouTube prezentujące m.in. wykonanie pisanek, prac 

papieroplastycznych. 

 

Informacje o stronach, platformach edukacyjnych, materiałach edukacyjnych telewizji i radia 

publicznego będą przekazywane uczniom i rodzicom poprzez skrzynkę mailową razem  

z opracowanymi zasadami motywowania uczniów do wykorzystania ich podczas pracy 

zdalnej. 

20.03.2020 r. 

Opracował: 

zespół ds. organizacji zdalnego nauczania  

w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
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http://www.superszkoly.edu.pl/bialoleka/dla-rodzicow/materialy-do-edukacji-zdalnej/?fbclid=IwAR3uiaE0Q14k8VxuN00F6WoRGDX2SbF9E65juqSGM2gTxXNiryZ25E81kz4
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http://www.superszkoly.edu.pl/bialoleka/dla-rodzicow/materialy-do-edukacji-zdalnej/?fbclid=IwAR3uiaE0Q14k8VxuN00F6WoRGDX2SbF9E65juqSGM2gTxXNiryZ25E81kz4
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