
 

REGULAMIN KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

W okresie kształcenia na odległość, wychowanków Pierwszego Przedszkola Integracyjnego,  
obowiązują zajęciagrupowe oraz indywidualne terapeutyczne według grafiku pracy 
przesłanego rodzicom dziecka. 

W PIERWSZYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM W PUCKU  

1. Nauczyciele wpisują realizowane tematy do dziennika stworzonego na platformie 
TEAMS, jest to potwierdzenie zrealizowanych treści. 

2. Podstawową formą kontaktu jest platforma Microsoft Office 365 Teams 
3. W uzasadnionych przypadkach na prośbę rodziców, kontakt może odbywać się w 

innej formie (mailowej, telefonicznej, pocztowej itp.)Użytkownicy (nauczyciele, 
rodzice i dziecko) mają obowiązek logowaniasiędo systemu platformy Microsoft 
Office 365 Teamslub innej formy komunikacji. Nauczyciele mogą korzystać z 
dotychczas używanych przez siebie narzędzi multimedialnych. 

4. Praca zdalna w tym połączenia on-line z nauczycielami i terapeutami, została 
uzgodniona z rodzicami wychowankówprzy tworzeniu planu terapii dla każdego 
dziecka.  

5. Nauczyciele przekazują materiały do zajęćza pośrednictwem platformy Microsoft 
Office 365 Teamslub innym ustalonym z rodzicami dziecka komunikatorze w dniu 
zaplanowanych zajęć. 

6. Nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania swojej pracy i  przekazania na 
prośbę dyrektora, informację o realizacji kształcenia na odległośćw formie raportu.  

7. Nauczyciel dostosowuje treści kształcenia do możliwości wychowanków, biorąc 
także pod uwagę wychowanków posiadających opinie PPP i orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego. 

8. Zobowiązuje się nauczycieli do przygotowywania materiału w taki sposób, by nie 
wymagał zbyt długiego czasu przebywania przy komputerze.  

9. Za bezpieczeństwo i higienę pracy w czasie zdalnego nauczania odpowiadają 
rodzice dziecka/ prawni opiekunowie. 

10. Wszyscy nauczyciele, terapeuci oraz dyrekcja,  pozostają do dyspozycji w formie 
konsultacji telefonicznych, mailowych lub on-line. Wykaz godzin konsultacji oraz 
ich forma została przekazana do wiadomości rodzicom dzieci w formie mailowej.  

11. Dyrekcja, nauczyciele oraz terapeuci  pozostają w stałym kontakcie z dziećmi oraz 
rodzicami za pośrednictwem Microsoft Office 365 Teams. 

12. W okresie kształcenia na odległość należy realizować podstawę programową,  
modyfikując plany pracy  w taki sposób, by najpierw proponować dzieciom 
zagadnienia o niższym stopniu trudności. Na bieżąco należy monitorować postępy 
wychowankówi w miarę ich możliwości stopniowo wprowadzać nowe treści 
kształcenia. 

 


