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Pani
Elżbieta Zakrzewska
Burmistrz Miasta Kowary
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary

Szanowna Pani Burmistrz, 

w związku  z  pismem (sygn.  Nr  WSS.440.1.2020)  z  dnia  26  marca  2020  r.
dotyczącym zasad realizacji nauczania na odległość, uprzejmie wyjaśniam.

W  związku  z  koniecznością  zapobiegania,  przeciwdziałania  i  zwalczania
COVID-19,  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  przygotowało  i  wprowadziło
rozwiązania, które umożliwiają szkołom i placówkom działanie w zmienionych
warunkach organizacyjnych, w szczególności pracę z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość. 

20 marca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenia:

zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  czasowego  ograniczenia
funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  1  ,

w  sprawie  szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia
funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  2  .

Na podstawie tych rozporządzeń, od 25 marca br. szkoły i placówki realizują
zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tam gdzie
jest  to  konieczne,  realizowanie  zadań dydaktyczno-wychowawczych możliwe
jest również w inny sposób, ustalony przez szkoły i placówki, w uzgodnieniu  
z organem prowadzącym.    Dyrektor wspólnie z nauczycielami decyduje o     tym,  
   jaki sposób są prowadzone zajęcia z uczniami.   

1  Dz.U. 2020 r., poz. 492
2  Dz.U. 2020 r., poz. 493
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Jednocześnie  w  rozporządzeniu  wskazane  zostały  różnorodne  narzędzia,
z których mogą korzystać nauczyciele w pracy z uczniami. 

W  ślad  za  ww.  rozporządzeniami,  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej
przygotowało  poradnik dla szkół, w którym dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i
rodzice  (opiekunowie  prawni)  znajdą  informacje  i  wskazówki  pomocne  im
w pracy    nauce.  Poradnik  jest  dostępny  na  stronie
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-na-odleglosc

W  materiale  tym  podkreślamy  w  szczególności,  że  konieczne  jest  takie
planowanie  i  realizacja  procesu  kształcenia  przez  szkoły,  które  będzie
uwzględniać  różnorodne  uwarunkowania,  w  tym  ograniczenia,  związane  ze
specyfiką nauczania na odległość, jak również wynikające z aktualnej sytuacji
epidemiologicznej. Oznacza to m.in., że tylko część lekcji, w miarę możliwości,
powinna odbywać się „na żywo” (w czasie rzeczywistym), natomiast pozostała
część powinna być realizowana przez dostępne platformy i komunikatory, przez
które nauczyciele udostępniają uczniom odpowiednio przygotowane uprzednio
materiały do nauki.

W  materiale  znajdują  się  także  propozycje  narzędzi  i  materiałów  wraz  
z odesłaniem do adresów/linków źródłowych, krótkich filmów instruktażowych
(samouczków)  służących  przygotowaniu  i  prowadzeniu  pracy  zdalnej  z
uczniami. 

W  związku  z  potrzebą  doprecyzowania  sposobu  realizacji  zadań  szkół  i
placówek oświatowych w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania,
25  marca  br.  weszła  w życie  nowelizacja3 rozporządzenia  Ministra  Edukacji
Narodowej  
z 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Wprowadzone  zmiany  przewidują  w  szczególności: możliwość  bezpłatnego
użyczenia  przez  organ  prowadzący  szkołę/placówkę  (na  zasadzie  umowy
cywilnej) sprzętu (komputer/zestaw komputerowy/laptop/tablet) niezbędnego do
realizacji  przez ucznia lub nauczyciela zajęć na odległość (do realizacji  tego
zadania organ prowadzący może też upoważnić dyrektora szkoły),  możliwość
zdalnego składania dokumentów czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach
internetowych szkół. 

3  Dz. U. 2020 r., poz. 
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Od 1 kwietnia br. samorządy mogą także wnioskować o pieniądze na zakup
sprzętu dla uczniów i nauczycieli  do zdalnej nauki. Do rozdysponowania jest
kwota  186  mln  zł.  Działanie  jest  efektem  współpracy  ministrów  edukacji   
cyfryzacji  oraz  starań  resortu  cyfryzacji,  dzięki  którym  Komisja  Europejska
zgodziła  się,  aby  zaoszczędzone  środki  w  ramach  Programu  Operacyjnego
Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół. 

Minimalna  kwota  zwrotu,  jaką  może  otrzymać  samorząd,  to  35  tysięcy,
maksymalna – 100 tysięcy złotych. Wysokość finansowania jest uzależniona od
liczby  uczniów  w  określonej  gminie  lub  powiecie.  O  pieniądze  może
wnioskować każda gmina i powiat (nie jest wymagany wkład własny). 

Finansowanie  można  przeznaczyć  na  zakup  sprzętu  niezbędnego  do
kształcenia na odległość. W pierwszej kolejności są to: komputery, laptopy czy
tablety.  Za  otrzymane  środki  samorządy  mogą  kupić  również:  niezbędne
oprogramowanie, ubezpieczenie sprzętu, mobilny dostępu do internetu lub inne
akcesoria potrzebne w zdalnym nauczaniu.
Nie ma określonych wymagań dotyczących konkretnego sprzętu. Sugerowana
cena  jednego  komputera  lub  laptopa  nie  powinna  przekroczyć  3,5  tys.  zł,
a tabletu 1,5 tys. zł.
Działanie jest realizowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). 
Wniosek złożony do CPPC został maksymalnie uproszczony, a obowiązkowe
procedury  zredukowane  do  minimum.  Wszystko  po  to,  jak  najwięcej
samorządów  w  jak  najkrótszym  czasie  mogło  zakupić  niezbędny  sprzęt  do
kształcenia na odległość. Na złożenie raportu rozliczającego poniesione wydatki
jednostki samorządu terytorialnego będą miały 6 miesięcy. Więcej informacji na
stronie https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola.  Do  skorzystania  z  tego  wsparcia
zachęcamy także Miasto Kowary.

Odnosząc  się  natomiast  do  braków  w  kompetencjach  informatycznych
nauczycieli, należy podkreślić, że rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli
i uczniów od kilku lat należy do priorytetów Ministerstwa Edukacji  Narodowej
i obszar ten jest co roku uwzględniany w  Podstawowych kierunkach realizacji
polityki oświatowej państwa. 
Dokument ten obliguje wszystkie jednostki  systemu oświaty,  w tym kuratoria
oświaty, placówki doskonalenia nauczycieli oraz szkoły i placówki do realizacji
wynikających z niego działań. I tak, wśród ustalonych na kolejne lata szkolne
kierunków realizacji polityki oświatowej były/są:

 w  roku  szkolnym  2019/2020:  Rozwijanie  kreatywności,
przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i
celowe  wykorzystywanie  technologii  informacyjno-komunikacyjnych  w
realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.;
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 w roku szkolnym 2018/2019: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów
i  nauczycieli.  Bezpieczne  i  odpowiedzialne  korzystanie  z  zasobów
dostępnych w sieci.;

 w  roku  szkolnym  2017/2018:  Podniesienie  jakości  edukacji
matematycznej,  przyrodniczej  i  informatycznej.  Bezpieczeństwo
w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.;

 w roku szkolnym 2016/2017:  Rozwijanie  kompetencji  informatycznych
dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

Placówki  doskonalenia  nauczycieli,  realizując  kierunki  polityki  oświatowej
państwa,  każdego  roku  przygotowują  ofertę  szkoleniową  dla  nauczycieli,

uwzględniającą szkolenia z tego obszaru. 

Działania  na  rzecz  rozwoju  i  doskonalenia  kompetencji  cyfrowych  oraz
wykorzystywania nowoczesnych technologii  informacyjno – komunikacyjnych  
w  nauczaniu  są  również  od  wielu  lat  wspierane  z  wykorzystaniem  środków
finansowych UE pochodzących z programów operacyjnych: Polska Cyfrowa  oraz
Wiedza Edukacja Rozwój. 
W Programie  Operacyjnym  Polska  Cyfrowa  na  lata  2014-2020;  w  dziedzinie
edukacji,  realizowane są w szczególności  następujące ogólnokrajowe projekty
szkoleniowe dla nauczycieli:

 „Innowacyjne  rozwiązania  na  rzecz  aktywizacji  cyfrowej"  –  szkolenia  dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z nauczania programowania; 

 „Centrum  Mistrzostwa  Informatycznego” –  wsparcie  prowadzących  i
uczestniczących w kołach algorytmiki i programowania,

 „Działania szkoleniowe na rzecz  rozwoju kompetencji  cyfrowych"  (projekt
Lekcja: Enter), w ramach którego prowadzone są w całym kraju szkolenia
dla  nauczycieli  przedmiotów  ogólnokształcących  z  wykorzystywania

narzędzi i zasobów cyfrowych w procesie dydaktycznym. Aktualnie, w
wyniku I.  tury naboru, w szkoleniach uczennicą nauczyciele z około

400  szkół;  docelowo,  w  ramach  tego  projektu  szkoleniami  zostanie
objętych 75 tys. nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych).

Choć obecna sytuacja związana z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii
zobligowała  szkoły  do  realizacji  określonych  zadań  związanych
z organizowaniem  kształcenia  na  odległość,  nie  oznacza,  że  uczniowie
i nauczyciele są zobowiązani do korzystania wyłącznie z komputera z dostępem
do Internetu.  Za dobór  narzędzi  pracy zdalnej  odpowiadają dyrektorzy szkół
i nauczyciele.  Zachęcamy  dyrektorów  i  nauczycieli  do  zapoznawania  się
z informacjami publikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji
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Narodowej  i  Ministerstwa  Cyfryzacji,  przydatnymi  do  planowania  i  realizacji
nauki zdalnej, w szczególności:

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/poradnik-dla-dyrektorow

Zatem zarzut, że uczniowie nie mają zagwarantowanego równego dostępu do
nauki,  co  jest  łamaniem praw konstytucyjnych nie  jest  zasadny,  biorąc  pod
uwagę  zakres  rozwiązań  proponowanych  przez  Ministerstwo  Edukacji
Narodowej do wykorzystania przez szkoły w obszarze organizacji kształcenia
na odległość.

Z wyrazami szacunku
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Alina Teresa Sarnecka
Dyrektor

Departament Podręczników, Programów i
Innowacji

/ – podpisany cyfrowo/
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