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Aneks nr 1 do Procedur  organizacji pracy szkoły z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość z dnia 01.09.2020 w Szkole Podstawowej nr 33  

im. M. Kownackiej w Częstochowie 

 
Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 
wprowadza się następujące zmiany, polegające na dodaniu nowych  

procedur  w Wariancie C - nauczanie zdalne . 

Zamienia się zapis w procedurach punkt Wariant C -nauczanie zdalne Tok postępowania 
podpunkt 16 - Czas trwania godziny lekcyjnej przy nauczaniu zdalnym lub innych sposobach 

nauczania: "Lekcje te nie powinny odbywać się w czasie zapewniającym ergonomiczne, 

bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy komputerze i  nie przekraczać 30 minut pracy przy 

monitorze na jednostkę lekcyjną" 

i wprowadza się zapis  

w podpunkcie 16. Na podstawie Dz.U.2020.493 od: 6 lutego 2021 r. Godzina lekcyjna zajęć 

edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych 

przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty może dopuścić prowadzenie tych zajęć w 

czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 45 minut. 
 

Na wniosek rodziców wszystkie zajęcia prowadzone są online w wymiarze 45 minut. 

Wprowadza się 10 -cio minutowe przerwy  międzylekcyjne. 

 

Ustala się obowiązujące godziny zajęć i przerw 10 minutowych dla uczniów klas 4-8 

nauczanych zdalnie 

Godzina lekcyjna Czas trwania przerwa 

0    7.15 - 8.00 --------------- 

1   8.00 - 8.45 10 minut 

2   8.55 - 9.40 10 minut 

3   9.50 - 10.35 10 minut 

4 10.45 - 11.30 10 minut 

5 11.40 - 12.25 10 minut 

6 12.35 - 13.20 10 minut 

7 13.30 - 14.15 10 minut 

8 14.25 - 15.10 10 minut 

9 15.20 - 16.05 10 minut 

 

Dodaje się nowy zapis sposoby prowadzenia nauczania zdalnego : 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w 

szczególności: 

1) z wykorzystaniem: 

a)   materiałów i funkcjonalności narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-oswiatowe-18558680/art-44-a
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-oswiatowe-18558680/art-44-a
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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 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. 

Dodaje się nowy zapis: 

- W przypadku uczniów szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII, którzy z uwagi na rodzaj 

niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, o których mowa w ust. 3a, w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma 

obowiązek: 

1)  zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub 

2)  umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość na terenie szkoły. 

Dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczyć się zdalnie w domu, dyrektor może 

takie zajęcia zorganizować w szkole.  

Dodaje się nowy zapis: 

 W szkole można zorganizować w ramach konsultacji z nauczycielami testy sprawdzające 

poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty tzw. egzaminy próbne CKE 

przeprowadzane przez szkołę. 

Rozporządzenie to wyłączało z zakazu organizowania zgromadzeń (spotkań i zebrań) próbne 

zastosowania materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. 

Przebywanie uczniów przygotowujących się do egzaminów na terenie szkoły możliwe jest 

tylko w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS. 

Wychowawcy klas zobligowani są do ewidencjonowania spełniania obowiązku szkolnego 

uczniów nauczanych zdalnie. Wychowawcy klas 4-8 , 1 x w miesiącu (w ostatni piątek 

miesiąca) sporządzają tabele z ewidencją uczniów uczęszczających na zajęcia w trybie online i 

przekazują do pedagoga szkolnego według załączonego wzoru (liczba poniżej 50% oznacza 

brak spełniania obowiązku szkolnego) 

Uczniowie klas I–III  kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, 

określonych w wytycznych MEN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego.  

 

Procedury wchodzą w życie z dniem 16.02.2021. 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3
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