
 Załącznik nr 1   

do Uchwały nr 4/2022/2023 
Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 5 

w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 12.09.2022r. 

 

PROCEDURA 

Organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach 

 

Podstawa prawna: 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2022 poz. 1116 ze zm.) 
 Rozporządzenia  w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość Ministra Edukacji Narodowej z 2 września 2022 ( Dz.U.z 2022. poz.1903) 
Statut Przedszkola Publicznego Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach. 

 
Cel procedury : 

         Niniejsza procedura reguluje kwestię opieki, wychowania i kształcenia dzieci w okresie 
zawieszenia zajęć w przedszkolu na czas określony. Procedura określa szczegółową organizację 
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,  warunki bezpiecznego 
uczestnictwa dzieci    w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w  placówce technologii 
informacyjno - komunikacyjnych. Niniejsza procedura ustala zakres pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej dla rodziców i dzieci na czas pracy zdalnej. 

 

Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 

1. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie: 

a) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich 
lub międzynarodowych, 

b)  temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, 
zagrażającej zdrowiu dzieci, 

c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

d) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci innego niż 
określone w podpunktach a–c – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

2. Do zorganizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w sytuacji, 
gdy zajęcia zostaną zawieszone z powodu zaistnienia powyższych okoliczności jest zobowiązany 
dyrektor placówki. 

3. W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolu proces edukacyjny jest realizowany zdalnie. 
Dopuszcza się nauczanie zdalne w formach: 

a) nauczanie mieszane (hybrydowe), 

b) nauczanie zdalne. 

4. O wybranym rozwiązaniu w zakresie kształcenia na odległość Dyrektor powiadamia rodziców 
oraz nauczycieli wiadomością e-mail lub telefonicznie. 



5. Realizacja zajęć na odległość jest równoznaczna z realizacją podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego, a w przypadku dzieci 6-letnich z realizacją obowiązkowego przygotowania 
przedszkolnego. 

6. Podczas nauki na odległość obowiązuje tygodniowy rozkład dnia. 

7. Przygotowane materiały dla dziecka przesyłane są rodzicom za pomocą poczty e-mail. 
Nauczyciel wykorzystuje prezentacje multimedialne, dostępne w internecie filmy i gry 
edukacyjne, materiały multimedialne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 
przedszkolnym. Nauczyciel przygotowując materiały do pracy z dzieckiem planuje przemienne 
użycie monitorów  ekranowych oraz pracę bez ich użycia (aktywność ruchowa pod opieką 
rodzica, działalność plastyczną, praca w kartach pracy). Podczas pracy z dzieckiem nauczyciele 
będą łączyć się z rodzicem poprzez  platformę Teams. 

8. Przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w  zajęciach na odległość  
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

9. W przypadku braku sprzętu komputerowego lub dostępu do Internetu rodzic zobowiązany jest do 
poinformowania o tym wychowawcę lub Dyrektora przedszkola. W takim przypadku materiały 
dydaktyczne przekazywane będą rodzicowi w inny sposób po wcześniejszym uzgodnieniu. 

10. Głównym źródłem komunikacji pomiędzy przedszkolem, nauczycielami i rodzicem jest poczta 
elektroniczna. 

11. Materiały do zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, rewalidacyjnych oraz  logopedycznych 
dostarczane są rodzicowi za pomocą poczty elektronicznej.   

12. Rodzice są zobowiązani do systematycznego odbierania wiadomości od nauczycieli i Dyrekcji. 
Rodzic poprzez odesłanie nauczycielowi informacji zwrotnej (np. karty pracy, zdjęcia wykonanej 
pracy, nagrania, rozwiązania zadania lub ćwiczenia, prezentacji, wytworów prac plastycznych) 
przedstawia  efekt  systematycznej pracy w domu. 

13. Nauczyciel ma obowiązek, w trakcie prowadzonej nauki zdalnej utrzymywać kontakt  
z dzieckiem i rodzicami. W przypadku braku współpracy ze strony rodzica nauczyciel kontaktuje 
się z nim i  stara się wyjaśnić zaistniałą sytuację, pomaga w realizacji podstawy programowej. 
Jeżeli mimo starań nie nawiązuje kontaktu z rodzicami zgłasza ten fakt Dyrekcji placówki. 

14. Nauczyciele specjaliści oferują nauczycielom, rodzicom i dzieciom pomoc psychologiczno – 
pedagogiczną. Pomagają w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych oraz wychowawczych 
związanych z nauką zdalną. 

15. Podczas zajęć ruchowych dziecko wykonuje zadane ćwiczenia jedynie pod nadzorem rodzica lub 
innej osoby pełnoletniej sprawującej opiekę nad dzieckiem. 

16. Podczas edukacji zdalnej wykorzystywane są narzędzia i multimedialne zasoby internetowe 
sprzyjające bezpieczeństwu cyfrowemu dzieci. 

 

                    Procedura  wchodzi w życie z dniem 12.09.2022r. 


