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ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA 

Szkoła Podstawowa Specjalna -Edukacja Wczesnoszkolna klasy IA - IIIA 

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. 

 

1) Sprawdzenie czy szkoła, centrum kształcenia zawodowego oraz centrum kształcenia 

zawodowego i ustawicznego, placówka kształcenia ustawicznego ma kontakt  

za pośrednictwem Internetu ze wszystkimi uczniami/słuchaczami, rodzicami  

i nauczycielami oraz czy posiada ich aktualne numery telefonów. 

Dyrektor Szkoły jest w stałym kontakcie telefonicznym, e-mailowym ze wszystkimi 

nauczycielami. Placówka systematycznie aktualizuje dane rodziców, w sekretariacie szkoły 

znajdują się aktualne numery telefonów. Wychowawca klasy IA- IIA -III A  jest w stałym 

kontakcie telefonicznym, sms-owym z rodzicami i prawnymi opiekunami swoich uczniów. 

Ponadto rodzice kontaktują się z wychowawcą klasy za pomocą Facebooka i masengera. 

Rodzicą, którzy mają problem z zalogowaniem się na szkolny e-mail, wysyłałam materiał do 

przerobienia na indywidualny  e-maile.  

 

2) Przygotowanie możliwości zdalnej realizacji programów nauczania, np:  

z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform 

edukacyjnych, dziennika elektrycznego. 

W Placówce został założony szkolny e-mail pzsipseedukacja@interia.pl, na którym 

zamieszczane są informacje dla rodziców/prawnych opiekunów i uczniów o aktualnie 

przerabianym materiale, ponadto zamieszczane tam są ćwiczenia i karty pracy dostosowane 

odpowiednio do możliwości  psychofizycznych uczniów. Dla każdego ucznia z mojej klasy 

przygotowuję indywidualne karty pracy dostosowane do poziomu wiadomości i umiejętności, 

uwzględniając treści wynikające z aktualnie przerabianej podstawy programowej. Ponadto 

zachęcam uczniów do korzystania ze stron internetowych, filmów z youtuba, gier 

edukacyjnych. Zachęcam uczniów do oglądania kanałów specjalnie przygotowanych  na czas 

zdalnego nauczania między innymi: TVP ABC, TVP Kultura i TVP Historia.  
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3) Analizę możliwości zdalnej realizacji tygodniowego/semestralnego rozkładu zajęć dla 

poszczególnych klas i oddziałów z uwzględnieniem jego modyfikacji.W większości możliwa 

jest realizacja tygodniowego rozkładu zajęć. Zamieszczane są  zadania zgodnie  z 

przygotowanym rozkładem materiału. Ewentualna modyfikacja programu zajęć jest w 

przypadku szkoły specjalnej czymś bardzo naturalnym. Indywidualne tempo, potrzeby i 

możliwości są bazą dla nauczycieli. Wszelkie tworzone karty pracy, zadania czy prace 

uwzględniają sferę najbliższego rozwoju ucznia.  

4) Uwzględnienie w pracy zdalnej różnych potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym 

wynikających z niepełnosprawności. 

Indywidualizacja nauczania w klasie IA- IIA- IIIA jest wymogiem i codziennością. Tempo 

pracy, zakres materiału, możliwości, a także uwzględnienie zainteresowań uczniów stanowi 

bazę do tworzenia indywidualnych kart pracy. Pracując z dziećmi na co dzień znam 

możliwości każdego ucznia. Każdy uczeń z klasy IA-IIA-IIIA jest na innym poziomie 

edukacyjnym, dlatego też ćwiczenia i karty pracy muszą być dostosowane do możliwości 

ucznia. Umiejętnością, na którą kładę największy nacisk jest czytanie ze zrozumieniem, 

wykonywanie w miarę możliwości operacji matematycznych. Staram się również motywować 

uczniów i ukazywać przydatność wiedzy w życiu codziennym.  

5) Przygotowanie możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów, 

modyfikacji wewnątrzszkolnych systemów oceniania. 

Podczas rozmowy telefonicznej poinformowałam rodziców, że kontakt ze mną jest możliwy 

za pomocą Facebooka. Poinformowałam również rodziców, że jestem do dyspozycji uczniów  

w godzinach 8:00-14:00 na messengerze, za pomocą którego mogę wyjaśniać niezrozumiałe 

kwestie, tłumaczyć w miarę potrzeb zagadnienia z danej lekcji. Zdalne monitorowanie będzie 

prowadzone w następujący sposób: raz w tygodniu będę przygotowywała tygodniową kartę 

pracy podsumowującą zagadnienia z danego  tygodnia. Dla uczniów mojej klasy założyłam 

oddzielnego e-maila  na który rodzice, bądź też uczniowie będą mi odsyłać wykonaną kartę 

pracy. W przypadku rodziców mających trudności z obsługą e-maila i Facebooka 

podsumowanie wiadomości będzie się odbywać za pomocą wysyłanych do mnie zdjęć  

6) 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. 
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Aby pomóc rodzicom, uczniom w tej trudnej sytuacji staram się jak najczęściej kontaktować  

z rodzicami poprzez rozmowy telefoniczne, smsy oraz szkolny e-mail.  Uczniowie i rodzice 

na bieżąco są informowani o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiadomości 

przesyłane za pomocą poczty internetowej są zabezpieczone hasłem. Rozmowy telefoniczne 

mają wymiar indywidualnych konsultacji, podobnie jak wiadomości sms czy też wiadomości 

wysyłane przez  Facebooka.  Rodzice otrzymują informację, co do metod, sposobów pracy. 

Przesyłam instruktarze czy przydatne linki, dzięki którym uczniowie mogą pogłębić swoją 

wiedzę.  

7) Opracowanie informacji dla rodziców 

W swoich publikacjach, informacjach, postach zawieram krótkie informacje, co do 

organizacji nauki w domu czy motywowania i wspierania uczniów w systematycznym 

uczeniu się poza szkołą. Przesyłam propozycję ćwiczeń, wysyłam filmiki zachęcają do 

aktywności fizycznej czy obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie. W kontaktach z 

rodzicami zawieram informacje kluczowe, co do ewentualnych systemów motywacyjnych. 

Proponuję także wykorzystanie zasobów Internetu. Zachęcam do korzystania ze 

sprawdzonych stron i portali polecanych przez Ministerstwo czy rekomendowane portale 

edukacyjne między innymi: 

• https://epodręczniki.pl/ 

• https://www.gov.pl/ 

• https://eduzabawy.com/ 

• Naszelementarz.men.gov.pl 

• https:/cke.gov.pl/ oraz strony Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych 

• https:/www.gov.pl/Web/edukacja/pasma-edukacyjne 

                                 Jak zorganizować dzieciom warunki nauki w domu? 

• Określenie pory dnia, w której dziecko poświęci czas na naukę 

• W trakcie nauki robić 5-10 minutowe przerwy 

• Powinno się zadbać o jak najlepszy komfort pracy, ( czyli cisza oraz brak innych 

czynników rozpraszających) 

• Należy zadbać o to, aby dziecko miało własny kąt do pracy (własny stół i krzesło) 

• Powinno się dbać o porządek w miejscu nauki oraz odpowiednie oświetlenie 

• W pomieszczeniu gdzie uczeń się uczy nie powinno być gorąco i duszno. 

https://www.gov.pl/
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  Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą? 

• Pozytywnie oceniać rezultaty pracy dziecka nawet małe sukcesy 

• Nie stawiać zbyt wysokich wymagań, dostosowywać je do możliwości uczniów 

• Doceniać nie tylko końcowy efekt pracy, ale sam fakt przystąpienia do niej 

• Pochwalać konkrety wskazując na pozytywne działania 

• Nie wyręczać dziecka, zachęcać do samodzielności 

• Pokazywać praktyczne zastosowanie informacji zdobytych w trakcie nauki 

• Jeśli jest taka potrzeba wyznaczać nagrody za wykonane zadanie ( może to być 

pogranie w ulubioną grę, posłuchanie ulubionej muzyki, oglądanie ulubionego filmu, 

bajki) 

 Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci? 

• Pamiętać o tym, żeby zawsze korzystać z programów antywirusowych 

• Tworzyć bezpieczne i skomplikowane hasła 

• Zwracać uwagę czy witryna, z którą chcemy się połączyć posiada odpowiednie 

certyfikaty 

• Nie podawać w Internecie żadnych prywatnych danych 

• Unikać pobierania plików z niepewnych źródeł 

• Rozważyć szyfrowanie dysku twardego 

• Nie otwierać podejrzanych wiadomości e-mail 

• Unikać nawiązywania relacji z osobami, których nie znamy 

• Uważać zanim pozwoli się aplikacji na uzyskanie dostępu do Twojej lokalizacji czy 

treści w telefonie, to samo dotyczy się stron internetowych 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                20.03.2020 r. 

Opracował: 

zespół ds. organizacji zdalnego nauczania 

Szkoły Podstawowej Specjalnej klas IA- IIA -IIIA     

                                                    Lider zespołu: Paulina Niedzielska 
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