
Procedura organizacji pracy w okresie nauczania zdalnego 

 

1. W związku z częściowym zawieszeniem działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej, przez ograniczenie funkcjonowania Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie, 

dyrektor szkoły wprowadza w okresie od 09.11.2020 r. do odwołania nauczanie zdalne 

w III Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie i Szkole Podstawowej nr 5 w Pszczynie. 

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizacja realizacji 

zadań szkoły odbywać się będzie częściowo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. Nauczyciele szkoły będą realizować zajęcia w ramach dotychczas 

obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021 obowiązkowego tygodniowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz. 

3. Nauczyciele pracujący w oddziale biorą pod uwagę potrzeby edukacyjne i możliwości 

psychofizyczne uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) 

i uwzględniają w szczególności: 

a) równomierne obciążenie uczniów, dobór narzędzi w dziennym i tygodniowym 

rozkładzie zajęć powinien uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego 

wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia BHP odnoszące się do czasu korzystania 

z urządzeń umożliwiających pracę zdalną, 

b) zrównoważone łączenie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych 

z kształceniem bez ich użycia. 

4. W ramach nauczania zdalnego, nauczyciele na bieżąco przekazują uczniom treści 

dydaktyczne w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. Należy tak wybrać formę 

zadania, by ich wykonanie nie wymagało wyłącznie pracy z komputerem. 

5. Zdalne nauczanie będzie mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online 

w czasie rzeczywistym z zastosowaniem platformy MS Teams). Zajęcia online będą 

odbywać się tylko zgodnie z planem lekcji. Będzie sprawdzana obecność uczniów 

na zajęciach. 



5a.  Posiadanie kamerki internetowej i mikrofonu jest obowiązkowe, uczeń musi je włączyć na 

polecenie nauczyciela. 

6. Szkoła na wniosek rodziców organizuje nauczanie w trybie stacjonarnym lub 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły dla uczniów, 

którzy z uwagi na niepełnosprawność lub warunki domowe nie są w stanie realizować 

nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

7. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne 

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

uczęszczających do klas I – III szkoły podstawowej. 

8. Rodzice są zobowiązani monitorować pracę uczniów, kontaktować się na bieżąco 

z nauczycielami i wychowawcami w celu współdziałania w zakresie zdalnego nauczania. 


