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ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA 

Szkoła Podstawowa Specjalna -Edukacja Wczesnoszkolna klasy IB-IIIB 

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 ma kontakt za pośrednictwem internetu ze wszystkimi 

uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz czy posiada aktualne numery telefonów. 

Nauczyciele wychowawcy sprawdzili czy mają kontakt ze wszystkimi uczniami, rodzicami za 

pośrednictwem Internetu. Uaktualnione zostały również numery telefonów do rodziców oraz 

prawnych opiekunów. Każdy uczeń ma swojego wychowawcę, z którym ma stały kontakt za 

pośrednictwem telefonu komórkowego bądź Internetu. Nauczyciele są w stałym kontakcie z 

rodzicami uczniów.  

 

2. Przygotowanie możliwości zdalnej realizacji programów nauczania np. z 

wykorzystaniem poczty elektronicznej 

Dyrektor stworzył na potrzeby zdalnego nauczania specjalną skrzynkę poczty elektronicznej 

w celu komunikowania się i przekazywania uczniom materiałów do realizacji w domu. 

Nauczyciele zgodnie z rozkładami zajęć przekazują uczniom każdego dnia zadania do 

wykonania. Przekazywanie materiałów edukacyjnych oraz kart pracy za pomocą poczty 

elektronicznej: pzsipseedukacja@interia.pl. Przesyłane są karty pracy oraz wskazówki do 

pracy w domu, gdyż proces edukacyjny z uczniami z niepełnosprawnością umysłową w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym zakłada bazowanie na używaniu przedmiotów i 

materiałów edukacyjnych z uwzględnieniem myślenia konkretno – obrazowego 

dominującego u naszych uczniów. 

3.  Analizę możliwości zdalnej realizacji tygodniowego / semestralnego rozkładu zajęć 

dla poszczególnych klas i oddziałów z uwzględnieniem jego modyfikacji 

Nauczyciele przekazują uczniom poprzez skrzynkę poczty elektronicznej materiały zgodne z 

rocznym rozkładem zajęć. Nie ma potrzeby, aby rozkłady zajęć poddane zostały ewaluacji na 

potrzeby wdrożenia kształcenia zdalnego. Treści przystosowano do możliwości realizowania 

za pomocą platform edukacyjnych. Kontakt telefoniczny z rodzicami w związku z 

https://poczta.wp.pl/k/
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trudnościami napotkanymi w czasie nauczania zdalnego. Zdjęcia prac uczniów, przekazywane 

przez rodziców na bieżąco, gromadzenie kart pracy w teczkach, kontakt telefoniczny z 

rodzicami. Możliwość realizacji tygodniowego/semestralnego rozkładu zajęć może opierać 

się na pracy własnej, a ściślej mówiąc pracy/ aktywności rodziców z dzieckiem (na miarę 

możliwości rodzinnych i zawodowych rodziców) w oparciu o internetowy kontakt. 

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

wynikających z niepełnosprawności 

Wysyłane materiały są zgodne z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów 

niepełnosprawnych. Treści kształcenia dobierane są indywidualnie do każdego ucznia. Karty 

pracy dostosowane do możliwości uczniów ( różne dla różnych uczniów w klasie). Sugestie 

pracy czy poszczególne zadania często są kierowane indywidualnie do uczniów z 

uwzględnieniem specyfiki ich funkcjonowania. Niektóre metody i formy pracy najwłaściwsze 

dla dzieci są w formie elektronicznej niedostępne 

5. Przygotowanie możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów, 

modyfikacji wewnątrzszkolnych systemów oceniania 

Zaproponowano rodzicom, aby karty pracy wysyłane do wykonania w domu zostały 

wydrukowane, wykonane i gromadzone w teczce, której zawartość następnie zostanie 

poddana ocenie.  

Wykonane zadania rodzice dokumentują za pomocą zdjęć, filmów z realizacji danych zadań i 

przesyłają nauczycielom w celu weryfikacji na adres a-meilowy.  

Trzeba się zastanowić co mogłoby służyć do oceny. Może jakiś arkusz pracy własnej, który 

będą wypełniać rodzice. Nauczyciele poprosili o dokumentowanie zadań – zdjęcia, filmiki itp. 

plus uwagi rodziców. 

6. Opracowania informacji dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców o kształceniu na 

odległość z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli  oraz zasad 

bezpieczeństwa w sieci.  

Przekazywanie bieżących informacji na temat zdalnego nauczania. Najkorzystniejsze byłoby 

pracować  w optymalnych (moim zdaniem porannych) godzinach, w czasie nie 

przekraczającym czasu zajęć szkolnych. Zalecana jest,  szczególnie z uczniami  o niskim 

poziomie funkcjonowania intelektualnego i krótkiej możliwość koncentrowania się na 
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zadaniu pracować w kilku 20 – 30 minutowych interwałach. Praca ma mieć raczej charakter 

zabawowy – z uwzględnieniem zasad pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Zajęcia 

poznawcze należy przeplatać zabawami o charakterze muzycznym lub ruchowym. Dbać też o 

stymulację mowy, komunikacji, wszystkich zmysłów (stymulacja polisensoryczna). 

Konieczne działanie na konkretach.  

7. Opracowanie informacji dla rodziców:  

- jak organizować dzieciom warunki  do nauki w domu? 

W trakcie zajęć z dzieckiem w domu należy wyłączyć telewizor oraz inne środki przekazu. 

Należy zachować ciszę. Należy zorganizować dziecku miejsce do pracy. Biurko odpowiednio 

doświetlone stanowisko pracy. Podczas wykonywania zadań szkolnych nie należy spożywać 

również posiłków. Na pracę z dzieckiem należy wyznaczyć odpowiednią porę, najlepiej rano 

po śniadaniu.    

- jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się w domu? 

Nauczanie w domu należy rozpoczynać codziennie o tej samej porze, kiedy dziecko jest 

wyspane, najedzone. Po wykonanej pracy można wprowadzić system motywacyjny w postaci 

nagrody w formie jaką dziecko preferuje. Np. ulubiona zabawa,  ewentualnie gratyfikacja 

jedzeniowa. 

- jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci? 

Podczas zajęć szkolnych należy nadzorować to co dziecko robi przy komputerze. Czy 

działania są zgodne z wymaganiami.  Rodzice powinni kontrolować działania dziecka i nie 

pozostawiać przy komputerze bez nadzoru. Zasygnalizować czas nauki poprzez wybranie 

miejsca tylko do nauki. Dostosowywać zakres działań do aktualnego stanu funkcjonowania 

ucznia. Wdrażać  sytuacje zabawowe (mające często cel edukacyjny) rodziców/ dziadków 

(osoby bliskie) ucznia. 

Prośba do rodziców o dzielenie się informacjami dotyczącymi funkcjonowania dziecka oraz 

przebiegu procesu nauczania domowego. 

Krótki komentarz do każdego tematu zajęć, ustalenie stałych godzin pracy ucznia w domu, 

kontakt telefoniczny z rodzicami w razie potrzeby w tym czasie, wspieranie rodzica w 

realizacji procesu uczenia się dziecka w domu. 
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Zasady pracy w domu: 

*wyznaczenie stałej godziny rozpoczęcia pracy 

*przygotowanie miejsca 

*zapewnienie pomocy i sposoby pomagania dziecku w wykonywaniu zadań 

*sprawowanie kontroli nad dzieckiem podczas korzystania z internetu 

*zapewnienie przerw,  

*zmiany (ruchowa, intelektualna, plastyczna ) aktywności  

*sposoby nagradzania i motywowania (pochwały słowne, nagrody konkretne 
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