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Zasady funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych 

w czasie realizowania zajęć wychowania przedszkolnego 

 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 

§1.  

 

 Warunki organizacji nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  

1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego, 

języka angielskiego i religii z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

2. Zajęcia należy prowadzić z zastosowaniem wskazanych niżej narzędzi informatycznych 

umożliwiających połączenie się z dziećmi i ich rodzicami:  

 Microsoft Teams; 

 dziennik elektroniczny. 

3. Zajęcia należy prowadzić zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

4. Nauczyciel jest dostępny na platformie  Microsoft Teams przez cały czas rzeczywisty zgodny z 

planem zajęć.  

5. Nauczyciel prowadzi zajęcia w wymiarze:  

a. 15 - 30 minut dla dzieci 3-4 letnich,  

b. 30 – 45 minut dzieci 5 - 6 letnich. 

6. Zajęcia dla dzieci zapisane są jako spotkanie grupy lub oddziału w kalendarzu aplikacji 

Microsoft Teams.  

7. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli, aby dostosowali program wychowania przedszkolnego do 

narzędzi, które zamierzają stosować w  nauczaniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dzieci. 

8. Prowadzenie dokumentacji zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tematach 

dopisujemy informację „nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość”. Odnotowujemy frekwencję dzieci na zajęciach.  

 

§2.  

 

Obowiązki wychowawców  

w czasie nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

  

1. Wychowawcy  grup pełnią rolę koordynatora nauczania na odległość w stosunku do 

powierzonych jego opiece dzieci.  

2. Wychowawcy mają obowiązek:  

1) niezwłocznego poinformowania rodziców o zmianie trybu nauczania, zgodnie z ustalonymi 

zasadami komunikowania się; 

2) monitorowania frekwencji dzieci podczas nauczania na odległość; 

3) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem na odległość, które 

zgłaszają rodzice, 

4) wskazania warunków, w jakich rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z 

wychowawcą klasy. 
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§ 3.  

 

Obowiązki nauczycieli specjalistów  

w czasie nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 

1. Nauczyciel specjalista prowadzi zajęcia  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość z dziećmi zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. 

2. Nauczyciele specjaliści mają obowiązek: 

1) organizowania konsultacji online, 

2) świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji 

kryzysowej, w szczególności: 

a) otoczenia opieką dzieci i rodziców, u których stwierdzono nasilenie 

występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią COVID-

19, 

b) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

c) minimalizowanie negatywnych skutków zachowania dzieci pojawiających się 

w wyniku nauczania na odległość,  

d) otoczenia opieką i udzielanie wsparcia dzieciom i rodzicom, którzy mają 

trudności z adaptacją do nauczania na odległość, 

e) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do nauczania na odległość, 

3) wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych dzieci w 

kontekście nauczania na odległość. 

 

§ 4.   

 

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania na odległość 

1. Nauczyciele w czasie trwania trybu  nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.  

2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem dziennika 

elektronicznego lub platformy Microsoft Teams.  

3. W nagłych przypadkach możliwe jest korzystanie z telefonów lub komunikatorów takich jak 

WhatsApp, Messenger. 

4. Każdy nauczyciel zobowiązany jest  określić i podać do wiadomości rodziców termin (dzień i 

godziny), kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców na platformie Teams.  

 

 


