
Moduł zdalnego nauczania (rok szkolny 2020/2021) 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w ZSP został opracowany moduł zdalnego nauczania. W 
zależności od sytuacji epidemicznej w kraju, wytycznych ministerialnych i zaleceń Sanepidu, 
w szkole będą prowadzone zajęcia: stacjonarne, zdalne lub w systemie hybrydowym. Elementy 
zdalnego nauczania będą wprowadzane do planu pracy na rok szkolny 2020/2021 jak również 
w latach kolejnych (w sytuacjach dłużej nieobecności ucznia w szkole, lub jako wspomaganie 
tradycyjnego, stacjonarnego nauczania). Szkoła jest zarejestrowana w usłudze G-Suite dla 
szkół. G-Suite gwarantuje przestrzeganie przepisów RODO przez instytucję. Połączenia w 
usłudze G-Suite online są szyfrowane, gwarantując ich bezpieczeństwo i poufność. 
Korzystając z doświadczeń nauczania zdalnego w roku szkolnym 2019/2020, zespół 
nauczycieli, pracowników szkoły, psychologa i pedagoga oraz pracownika biblioteki w 
składzie:  dyrektor szkoły p. A. Maciejowska, p. M. Fedorowicz, p. J. Olszewska, p. C. Stojek, 
p. P. Kolmas, p. J. Korczyńska, p. T. Florczyk, p. R. Wroński, p. E. Antosz, p. J. Turlejski, p. 
M. Wiłun, p. Ł. Laskowski, p. P. Rutkowski, p. T. Pawlik, p. A. Ciosk opracował zasady i 
sposoby nauczania w sytuacji zagrożenia epidemicznego: 

 wychowawcy klas mają za zadanie ustalenie faktycznego stanu  posiadania przez 
uczniów danej klasy sprzętu potrzebnego do pracy zdalnej (komputery, dostępność i 
szybkość Internetu), jak również sytuacji domowej poszczególnych uczniów. 

 w przypadku ewentualnych braków sprzętowych, uczniowie i nauczyciele zostaną 
wyposażeni w niezbędne narzędzia. 

 informatycy szkolni p. Jacek Turlejski i p. Maciej Wiłun w porozumieniu z p.Tomaszem 
Florczykiem przygotują schemat działania w przypadku zajęć zdalnych, przeszkolą 
nauczycieli i pracowników szkoły. 

 zdalne nauczanie w ZSP prowadzone będzie z wykorzystaniem ClassRoom oraz usługi 
Meet i innych platform edukacyjnych (wsparcie psychologiczne uczniów również 
poprzez komunikatory WhatsApp i Messenger) 

 zajęcia zdalne będą odbywały się w oparciu o regulowany plan zajęć, uwzględniający 
możliwości psychofizyczne uczniów i nauczycieli oraz  specyfikę danego przedmiotu. 

 zostaną wprowadzone niezbędne, zasady promowania i oceniania uczniów w nauce 
zdalnej i zapisane w WZO oraz PZO. 

 zostaną opracowane procedury związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 
wsparciem duchowym dla uczniów posiadających opinie lub orzeczenia z poradni 
psychologiczno-pedagogicznych oraz dla wszystkich, którzy takiej pomocy będą 
potrzebowali. (tu: p.Elżbieta Antosz, p.Rafał Wroński, ks. Piotr Rutkowski, ks. Łukasz 
Laskowski) 

 opracowane zostaną szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej (p. Anna 
Ciosk) 

 komunikacja pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami odbywać się będzie 
poprzez e-dziennik Vulcan. 

 nauczyciele szkoły mają możliwość prowadzenia zajęć zdalnych ze swojego stanowiska 
pracy w budynku ZSP z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i po uprzednim 
poinformowaniu Dyrekcji szkoły 

 



1. Procedury opisujące nauczanie mieszane i zdalne przygotowane przez nauczyciela 

informatyki Jacka Turlejskiego. 

 

1. Zdalne nauczanie w ZSP prowadzone będzie z wykorzystaniem ClassRoom.  
W aplikacji ClassRoom nauczyciel ma do dyspozycji narzędzia: Projekt, Projekt test, Pytanie, 
Materiał, Temat.  
Zaleca się rozpocząć przygotowanie lekcji w ClassRoom od narzędzia Temat. Następnie 
zależnie od potrzeb wykorzystania pozostały narzędzi. Zaleca się również przygotowanie z 
wykorzystaniem narzędzia Pytanie polecenie pozwalające uczniowi zaznaczyć swoją obecność 
na zajęciach zdalnych. Należy wprowadzić ograniczenie czasowe tj. godzina o której zajęcia 
się rozpoczynają oraz 15-20 minut na zablokowanie możliwości zaznaczenia przez ucznia 
obecności.  
Przykład przygotowanego pytania 

 
2. Do pracy online z uczniami z możliwością komunikowania się głosowego i wizualnego 
zaleca się wykorzystanie aplikacji z G-Suite  Meet. Należy odnotować taką informację w 
ClassRoom przy danym temacie lub w strumieniu klasy. Poniżej przykład 

 

 

UWAGA! Dopuszcza się użycie innych narzędzi do komunikacji głosowej i wizualne online. 
Należy jednak odnotować taką informację w ClassRoom przy danym temacie lub w strumieniu 
klasy. Poniżej przykład 

 

3. Korzystanie z zewnętrznych portali edukacyjnych lub innych stron z materiałami do zajęć 
Zaleca się dla danego Tematu zapisanego w ClassRoom przygotowanie materiału/projektu z 
adresami stron, z których uczniowie oraz nauczyciel będzie korzystał w trakcie tej lekcji.  
4. Zadawanie poleceń uczniom do wykonania oraz zwrotna informacja. 
a) w przypadku komunikacji online z dźwiękiem i obrazem np. przy użyciu aplikacji Meet 
nauczyciel otrzymuje zaraz odpowiedź na zadane pytanie i może dokonać oceny jej 
poprawności; 



b) w przypadku zadania pisemnego uczeń może przesłać zdjęcie wykonanej pracy dołączając 
je w ClassRoom do przygotowanego wcześniej projektu z poleceniem. Przykład 

  

c) sprawdzenie na bieżąco w trakcie lekcji, czy uczeń pracuje z zeszytem/notatkami można 
zrealizować w Meet prosząc o pokazanie w kamerze wykonywanego zadania, również do 
wykorzystania w zajęciach artystycznych przy przygotowywaniu np. projektu. 

d) testy, sprawdziany 

W aplikacji ClassRoom w narzędziu Projekt-test  można przygotować test online w 
Formularzu Google.  Test można ograniczyć czasem na jego wykonanie. Narzędzie daje 
również możliwość automatycznej oceny uczniów. 

Zaleca się w przypadku korzystania z innych witryn do testów online zapisanie dla danego 
tematu np. w projekcie, materiale adresu strony do testu. 

5. Dokumentowanie zajęć tj. tematy, frekwencja, ocenianie należy wpisywać do dziennika 
elektronicznego Vulcan (https://uonetplus.vulcan.net.pl/mkdn) tak jak w trakcie nauczania 
stacjonarnego. Jest to podstawowa dokumentacja odbywających się zajęć. 
 

 

2. Praca w systemie hybrydowym na poszczególnych przedmiotach. 

 
 Ze względu na specyfikę pracy w ZSP wszystkie przedmioty nauczane w szkole zostały 
podzielone na dwie zasadnicze grupy: 

 przedmioty artystyczne, 
 przedmioty ogólnokształcące. 

Prowadzenie lekcji z poszczególnych przedmiotów będzie odbywało się w sposób następujący: 
 
Przedmioty artystyczne: w zdecydowanej większości odbywać się będą stacjonarnie. 
Projektowanie, podawanie treści programowych, polecanie i tłumaczenie poleceń  odbywać się 
będzie zdalnie. Tryb pracy warsztatowej (nie musi być on identyczny z planem lekcji, może 
być regulowany), zakładający odbywające się co jakiś czas spotkania stacjonarne  z uczniami 
(co tydzień lub rzadziej). Możliwe indywidualne spotkania, spotkania z kilkoma osobami, 
dzielenie grup, praca jednego nauczyciela (zamiast tandemu) z grupą. Spotkania na terenie 



szkoły powinny zakładać wykonanie pracy i ocenę. Spotkania na terenie szkoły nauczycieli 
przedmiotów artystycznych z uczniami odbywać się będzie zgodnie z omówionym i 
zaakceptowanym przez dyrekcje szkoły planem zajęć, odbywających się w obowiązującym 
reżimie sanitarnym. Nauczyciele przedmiotów artystycznych powinni minimalizować 
ilościowo, ale maksymalizować jakościowo treści podstawy programowej.  
 
Przedmioty ogólnokształcące: w zdecydowanej większości odbywać się będą zdalnie. Bardzo 
istotne jest, aby wszyscy nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących mieli kontakt 
bezpośredni z uczniami w formie zajęć online. Lekcje będą prowadzone z wykorzystaniem 
platformy Classroom, Meet oraz stron e-podręczniki.pl i innych platform edukacyjnych, 
opracowane przez nauczycieli własne dokumenty i pomoce dydaktyczne. W nauczaniu na 
odległość istotnym mankamentem jest brak odpowiednich narzędzi w celu utrwalenia i 
wyegzekwowania wiedzy z poszczególnych przedmiotów ogólnokształcących. W związku z 
tym będzie istniała możliwość bezpośredniego kontaktu z uczniami w tradycyjnej formule z 
zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących zgodnie  z sytuacją epidemiczną zaistniałą w 
danym momencie, w celu sprawdzenia i wyegzekwowania przekazanej wiedzy na zajęciach 
zdalnych oraz w celu zindywidualizowania nauki z uczniem zdolnym i słabszym. Oceny 
powinny w tych warunkach uwzględniać aktywność uczniów podczas zajęć online i ich 
kreatywność, dotyczącą prac indywidualnych np. prezentacje własne lub oparte na wskazaniach 
nauczyciela przedmiotu. Zajęcie stacjonarne z przedmiotów ogólnokształcących odbywać się 
będą zgodnie z omówionym i zaakceptowanym przez dyrekcje szkoły planem lekcji 
indywidualnych lub grupowych. Tego typu zajęcia powinny być realizowane z poszczególnych 
przedmiotów po zakończeniu odpowiedniego modułu nauczania w wyznaczonym odpowiednio 
wcześniej czasie.  
Zajęcia z wychowania fizycznego częściowo będą odbywały się w szkole wykorzystując salę 
gimnastyczną, siłownię, boisko szkolne. Zaproponowane zostanie uczniom wykonywanie 
odpowiednich ćwiczeń oddechowych i technik relaksacyjnych. W przypadku zajęć zdalnych 
proponowane będą uczniom zajęcia online z jogi prowadzone przez p. Beatę Jarosz oraz 
wybrane przez nauczycieli wychowania fizycznego formy ćwiczeń do wykonywania w domu 
poprzez platformę e-wf dziennik, zajęcia w domu, a także  pilates, stretching, tabata, 
kalistenika, callanetics, ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe. 
 

3. Praca w systemie zdalnym na poszczególnych przedmiotach 
Zajęcia ze wszystkich przedmiotów odbywają się zdalnie wg następujących zasad: 
 

Wszyscy nauczyciele przedmiotów zarówno ogólnokształcących, jak i artystycznych muszą 
mieć kontakt bezpośredni z uczniami w formie zajęć online. Lekcje będą prowadzone z 
wykorzystaniem platformy Classroom, Meet oraz stron e-podręczniki.pl i innych platform 
edukacyjnych, opracowane przez nauczycieli własne dokumenty i pomoce dydaktyczne. Oceny 
powinny w tych warunkach uwzględniać aktywność uczniów podczas zajęć online i ich 
kreatywność, dotyczącą prac indywidualnych np. wykonane prace malarskie i rysunkowe, 
projekty prac kierunkowych, prezentacje własne lub oparte na wskazaniach nauczyciela 
przedmiotu.   
 

4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna podczas nauczania zdalnego lub 
hybrydowego. 

 w trakcie nauczania zdalnego specjaliści (psycholog, pedagog) oraz 
duszpasterze są do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli. 



 w związku z modułem zdalnego/hybrydowego nauczania formy, okres 
udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 
godzin nie ulegają zmianie. 

 działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres 
współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym 
poradniami specjalistycznymi jest ustalana indywidualnie w ustalony sposób w 
zależności od formy pracy ww. placówek. 

 w przypadku prowadzenia zajęć/konsultacji i braku możliwości zareagowania 
w danym momencie, specjaliści i duszpasterze odpowiedzą osobie kontaktującej 
się najszybciej jak będzie to możliwe, w ramach swojej dostępności. 

 w przypadku braku dostępu do sieci czy innych przeszkód technicznych, 
psycholog, pedagog czy duszpasterz skontaktuje się z osobą zainteresowaną po 
ustąpieniu przeszkód, nawet poza godzinami swojej standardowej 
dyspozycyjności.  

 w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 
edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, 
wychowawca grupy lub specjalista niezwłocznie poinformuje o tym Dyrektora 
Szkoły. 
 

 

Psycholog p. Elżbieta Antosz 

 Poniedziałek, wtorek, czwartek – w godz. 17-19  jest dostępna on-line za 
pośrednictwem komunikatora Messenger, WhatsApp – kontakt dla rodziców i 
uczniów.  

 Kontakt mailowy za pomocą dziennika elektronicznego – odpowie na bieżąco zgodnie 
ze swoją dyspozycyjnością i warunkami technicznymi, najpóźniej 24 godziny od 
kontaktu ze strony ucznia/rodzica. 

 Udzielanie indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom wg potrzeb 
zgłaszanych przez nauczycieli, wychowawców i rodziców – kanał komunikacji i tryb 
ustalany na bieżąco w zależności od zakresu pomocy i możliwości uczestników. 

 Wsparcie telefoniczne udzielane pod prywatnym numerem telefonu: 667 100 008 
wyłącznie dla  nauczycieli i wychowawców,  lub za pomocą dziennika elektronicznego. 

 W przypadku nauczania hybrydowego psycholog będzie pełniła dyżur stacjonarny w 
gabinecie, zgodnie z przyjętymi godzinami pracy: środy i czwartki w godzinach od 
15.15 do 20.15 (Kontakt telefoniczny: (34) 324 12 06)  lub w innym terminie po 
wcześniejszym umówieniu wizyty poprzez wskazane wyżej kanały z uczniem, 
rodzicem, nauczycielem.  

Pedagog p. Rafał Wroński 

 Będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 , pod numerem 
telefonu: 883-222-190, oraz e-mail: napiszdomnie@plastyk.edu.pl lub 
rafalwronski@plastyk.edu.pl 

 Kontakt mailowy i za pomocą dziennika elektronicznego – odpowie na bieżąco zgodnie 
ze swoją dyspozycyjnością i warunkami technicznymi, najpóźniej 24 godziny od 
kontaktu ze strony ucznia/rodzica. 



 Udzielanie indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom wg potrzeb 
zgłaszanych przez nauczycieli, wychowawców i rodziców – kanał komunikacji i tryb 
ustalany na bieżąco w zależności od zakresu pomocy i możliwości uczestników. 

 Wsparcie nauczycieli i wychowawców udzielane będzie w kontakcie telefonicznym  
(tel. 883-222-190) lub mailowym (rafalwronski@plastyk.edu.pl) lub za pomocą 
dziennika elektronicznego. 

5. Praca biblioteki szkolnej podczas nauczania hybrydowego 

 
W przypadku hybrydowego modelu nauczania, biblioteka ZSP pozostanie otwarta dla uczniów 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-17:00.  
Ograniczeniu ulegnie jednak ilość użytkowników mogących korzystać z czytelni oraz 
wypożyczalni w tym samym czasie, tj.  

 3 osoby oczekujące przy stanowisku wypożyczeń; 
 12 osób zajmujących co drugie miejsce przy stolikach w czytelni; 
 jedna klasa – w przypadku lekcji w bibliotece. 

 
Z uwagi na konieczność ograniczenia wolnego dostępu do zbiorów, uczniowie będą mogli 
zamawiać konkretne pozycje osobiście w bibliotece, ale też w sposób elektroniczny, 
kontaktując się poprzez e-dziennik, e-mail, Messenger lub też poprzez fanpage Biblioteka 
Plastyka www.facebook.com/bibliotekaplastykaczestochowa/  
 
W ramach pracy z uczniami kontynuowane będzie przesyłanie linków do interesujących 
wydarzeń kulturalnych i literackich online, przesyłanie 
artykułów, etc. oraz pomoc wyszukiwaniu materiałów według potrzeb.  
 
W przypadku nauczania zdalnego biblioteka w dalszym ciągu będzie oferować pomoc zdalną, 
obejmującą: 
 

 dotarcie do e-booków, audiobooków poprzez biblioteki cyfrowe i inne darmowe źródła 
książek: 

 wyszukiwanie informacji, artykułów, materiałów (również  graficznych), które można 
wykorzystać do pracy własnej, z zachowaniem poszanowania praw autorskich; 

 pomoc w ocenie merytorycznej treści znalezionych w Internecie (również w języku 
angielskim).  

 
 
 
 
 
Niniejszy moduł stanowi załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły w sprawie trybu i 
warunków nauczania hybrydowego i zdalnego w Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka 
Malczewskiego w Częstochowie. 
 

 

 
 


