
Koncepcja kształcenia na odległość w Publicznej 
Szkole Muzycznej I st. w Leśnicy w okresie 

czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty. 

 

1. Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli od dnia 25 marca 2020 r. aż do 

odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły, do organizacji 

zajęć edukacyjnych i wychowawczych z wykorzystaniem metod, a także technik 

kształcenia na odległość. 

2. Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zdalnej realizacji programów 

nauczania np. z wykorzystaniem szkolnego dziennika elektronicznego Mobireg, 

platformy Microsoft Teams, komunikatorów WhatsApp, grup społecznościowych, 

poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, bezpłatnych programów edukacyjnych 

oraz innych metod i narzędzi. Nauczyciele mogą korzystać z  sprzętu elektronicznego 

dostępnego w szkole lub mogą go wypożyczyć na rzecz pracy w domu. 

3. Nauczyciele PSM I st. w Leśnicy w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. lub do 

odwołania zgodnie z nowymi przepisami są zobowiązani do prowadzenia kształcenia 

na odległość. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego 

programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na 

odległość. 

4. Dyrektor Szkoły  ustali z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla 

poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami 

w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Plan 

zajęć będzie umieszczony w elektronicznym dzienniku Mobireg. 

5. Dyrektor Szkoły określi formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i 

uczniami. Opracowany harmonogram będzie zawierał informację, w których 

godzinach, od poniedziałku do piątku, uczniowie i rodzice będą mogli się konsultować 

z nauczycielami zarówno w sprawach dydaktycznych, jak i wychowawczych, za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego.  

6. Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciele uwzględniają 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. 

7. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów 

udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez 

Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralnej i 

Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych 

programów telewizji. 

8. Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli klas PSM I st. w Leśnicy do 

poinformowania rodziców uczniów tych klas o dostępnych materiałach, a także 

możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. 

9. Dyrektor Szkoły ustali w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie 

monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz sposoby jej oceniania (zasady 

wprowadzone zostaną do Przedmiotowych Systemów Oceniania). 

10. Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli szkoły do zdalnej pracy w 

zespołach przedmiotowych lub sekcjach instrumentalnych i udzielania pomocy 

merytorycznej oraz technicznej innym nauczycielom, rodzicom i uczniom w celu 

realizacji kształcenia na odległość. 

11. Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zalogowania się na 

platformę, Microsoft Teams na której odbywać się będą spotkania i Rady 

Pedagogiczne. 
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