
Procedura zdalnego nauczania 
Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach  

 
 

1) Podstawą prawną procedury zdalnego nauczania jest 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.  
 

2) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza 
Korczaka w Gliwicach odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia.  

 
3) Dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach za pomocą dziennika elektronicznego 

przekazuje uczniom, informację o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania szkoły.  

 
4) Dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach ustala tygodniowy plan lekcji do 

zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas, uwzględniając w szczególności:  
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego 

w ciągu dnia,  
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.  

 
5) Dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach ustala, że sposób monitorowania 

postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również 
informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez 
niego ocenach, odbywać się będzie za pomocą dziennika elektronicznego 
https://uonetplus.vulcan.net.pl/gliwice/. 
 

6) Postępy ucznia będą na bieżąco ocenianie zgodnie z nowymi procedurami opartymi na 
Przedmiotowym Systemie Oceniania, który obowiązuje w trakcie nauczania na odległość. PSO 
są załącznikiem do procedur.  

 
7) Dyrektor szkoły dopuszcza potrzebę modyfikacji przez nauczycieli szkolnego zestawu 

programów nauczania.  
 

8) Dyrektor Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach ustala, że konsultacje nauczycieli dla 
uczniów i rodziców odbywać będą się za pomocą dziennika elektronicznego. Nauczyciele 
zobowiązani są do dyżurowania wg harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły.  

 
9) Zajęcia rewalidacyjne są organizowane w ramach planu zajęć, służą rozwojowi zdolności 

poznawczych, kształtują umiejętności umożliwiające zdobywanie wiedzy, ukierunkowanie są na 
zainteresowania ucznia.   

 
10) Dla uczniów Szkoły Przysposobienia do Pracy materiały do nauki umieszczane są każdego dnia 

na stronie internetowej szkoły. 
11) Dodatkowe informacje dla uczniów i rodziców zamieszczane będą na bieżąco na stronie szkoły 

https://zszs-gliwice.pl/ i szkolnej stronie FB https://www.facebook.com/ZSSpJKorczaka/.  
 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gliwice/
https://zszs-gliwice.pl/
https://www.facebook.com/ZSSpJKorczaka/


12) Dyrektor szkoły odpowiada za przekazanie informacji o procedurach zdalnego nauczania 
rodzicom i opiekunom uczniów Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Gliwicach.  

 
13) Nauczyciel przestrzega planu lekcji oddziału, w którym uczy.  

 
14) Nauczyciel uczący danego dnia w oddziale przesyła za pomocą dziennika elektronicznego 

notatkę z zadaniami uczniom i ich opiekunom. Nauczyciel wysyła informację uczniom i ich 
opiekunom danej klasy używając opcji: Napisz nową wiadomość.  

 
15) Nauczyciel może korzystać ze stron zaproponowanych przez MEN, jednak powinien  

dostosować treść do indywidualnych potrzeb i specyfiki szkoły. Zajęcia z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:  

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,  
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi 
lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,  
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,  
d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciel.  
 

16) Uczeń tego samego dnia powinien zapoznać się treściami – materiałami umieszczonymi w 
dzienniku elektronicznym.  
 

17) W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym/znacznym 
nauczyciele zobowiązani są do informowania rodziców o dostępnych materiałach i formach  ich 
wykorzystania w celu wsparcia uczestnika zajęć rewalidacyjnych.  

 
18) Nauczyciel może wysłać zadania dodatkowe dla uczniów zdolnych w formie filmów, prezentacji, 

quizów, itp.   
 

19) Dopuszcza się możliwość innego kontaktu z uczniem (e-mail lub sms) w przypadku zaistnienia 
problemów z przekazem treści zadania.  

 
20) W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oferowanej dla uczniów i rodziców szkoła 

proponuje kontakt z psychologami i pedagogiem w formie dostępnej na stronie internetowej 
szkoły.  

 
21) Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie: 
a) zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie 
zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka 
możliwość, 

b) dostosowanie programu nauczania zawodu poprzez modyfikację programu nauczania zawodu, 
w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być 
realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata 
była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym, 

c) młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, 
zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach 
szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.  

 
Gliwice, 24.03.2020r.  

 


