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Organizacja kształcenia na odległość 

Zgodnie z  § 1 Rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 493), za organizację kształcenia na odległość odpowiada 

dyrektor szkoły, który w szczególności 

1) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania; 

2) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i 

uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze; 

3) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do 

zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach 

realizowanych w formach pozaszkolnych, 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; 

4) ustala, we współpracy z nauczycielami, 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; 
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5) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w 

przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w 

rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w 

formach pozaszkolnych; 

6) ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, 

o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

– w szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te egzaminy; 

7) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty; 

8) wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do 

realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub 

rodzice mogą korzystać; 

9) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych 

konsultacji; 

10) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów 

wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania. 

W § 2 cytowanego rozporządzenia zapisano, że zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności: 

1) 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, 

http://www.epodreczniki.pl/
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d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela; 

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny 

pracy ucznia; 

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem; 

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji 

przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami 

rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Przy organizacji kształcenia na odległość szczególną uwagę należy zwrócić na  

bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne. Należy przede wszystkim 

pamiętać, że kształcenie na odległość nie jest odzwierciedleniem 1-1 lekcji w systemie 

klasowym. 

Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi tez pamiętać o uwzględnieniu 

zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację 

elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien 

uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, 

telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację 

rodzinną uczniów.  

Ważne. 

Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 

sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia 

w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami 

albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – 
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w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). 

Należy jednak pamiętać, że niezależnie od sytemu pracy, uczeń nie może spędzić przy 

komputerze kilku czy kilkunastu godzin dziennie. 

Należy zatem tak dostosować metody i formy pracy, aby aktywność ucznia nie wymagała 

całodziennego korzystania z komputera.  

 

Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych 

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie: 

1) teoretycznych przedmiotów zawodowych; 

2) zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu 

wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. 

Dostosowanie programu nauczania zawodu 

Wprowadzone zapisy, pozwalają na 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. 

Rozporządzenie pozwala zmodyfikować program nauczania zawodu w taki sposób, że część 

kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach (semestrach) programowo wyższych może 

być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość lub innego sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów wiedza i 

umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem 

tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach 

(semestrach) programowo wyższych w następnych latach szkolnych. 
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Jeśli praktyki zawodowe uczniów technikum i szkoły policealnej, zaplanowane zostały do 

zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty, praktyki te realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020.  

W przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-

wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu 

przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne 

zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mogą być, w uzgodnieniu z pracodawcą, 

zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych. W 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty uczniowie ci 

mogą realizować zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego lub z zakresu 

kształcenia ogólnego przewidziane do realizacji w tej samej klasie lub w klasach programowo 

wyższych. 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, 

pracodawcom, którzy zawarli z uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, 

okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym 

uczniowie ci nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, wlicza się do okresu, za który przysługuje 

dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe. 

Organizacja kształcenia ustawicznego 

W przypadku kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych kształcenie praktyczne 

niemożliwe do zrealizowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 

innego sposobu kształcenia uzupełnia się po za-kończeniu czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty. 

Organizacja zajęć w kształceniu specjalnym 

Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania 

sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z 

indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. 
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W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele są zobowiązani do 

informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu 

wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w 

przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju. 

Organizacja zajęć w przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek 

poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i 

formach ich realizacji przez dziecko w domu. 

 

Ważne.  

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów 

udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), 

Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach 

edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. 

W przypadku np. W-F kształcenie zdalne może być na przykład lekcją poświęconą zdrowiu.   

Do pracy zdalnej z uczniem MEN w szczególności rekomenduje:   

 dziennik elektroniczny, 

 stronę internetową szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej, 

 mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny. 

 

 

 

 


