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PRZEDSZKOLE MISIOWEJ 

MAMY 
PROJEKT EDUKACYJNY ZAKŁADAJACY KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ  

Z WYKORZYSTANIEM PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWEGO I NOWOCZESNYCH 
TECHNOLOGII  

 

Edukacja podczas epidemii 

Kształcenie na 

odległość/COVID-19 

PODSTAWA PRAWNA: 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E 

D U K A C J I N A R O D O W E J 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI 

NARODOWEJ 

zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 

 

art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe 

 

Treści dotyczące przedszkoli:  

 

§ 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość mogą być 

realizowane w szczególności (…): 

 

Pkt 4:  

przez informowanie rodziców o 

dostępnych materiałach i możliwych 

formach ich realizacji przez dziecko 

(…) w domu – w przypadku dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym 

(…) 

 
 

 

 

 

Dzieci znalazły się 

z dnia na dzień w 
całkiem innej 
rzeczywistości… 

Przedszkole jest ważne!  

ZADANIA DYREKTORA: 

 

§ 1 Dyrektor jednostki systemu oświaty 

odpowiada za organizację realizacji zadań 

tej jednostki z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość lub innego 

sposobu realizacji tych zadań (…) 

1) przekazuje uczniom, rodzicom i 

nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań tej jednostki w okresie 

czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania;  

2) koordynuje współpracę nauczycieli z 

(…) rodzicami, uwzględniając potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne 

dzieci, w tym dzieci (…) objętych 

kształceniem specjalnym, wczesnym 

wspomaganiem rozwoju lub 

uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze; 

3) ustala, we współpracy z nauczycielami, 

tygodniowy zakres treści nauczania 

(…)uwzględniając w szczególności:  

d) łączenie przemienne kształcenia z 

użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia,  

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki 

zajęć; 

7) ustala sposób dokumentowania realizacji 

zadań jednostki systemu oświaty 

8) wskazuje, we współpracy z 

nauczycielami, źródła i materiały  

 

 

niezbędne do realizacji zajęć, w tym 

materiały w postaci elektronicznej, z 

których (…) rodzice mogą korzystać; 

9) zapewnia (…) rodzicom możliwość 

konsultacji z nauczycielem prowadzącym 

zajęcia oraz przekazuje im informację o 

formie i terminach tych konsultacji;  

10) ustala z nauczycielami potrzebę 

modyfikacji odpowiednio zestawu 

programów wychowania przedszkolnego 

§ 7.  

1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość 

lub innego sposobu kształcenia, nauczyciel 

realizuje w ramach obowiązującego go 

przed dniem wejścia w życie 

rozporządzenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio 

z uczniami 

2. Dyrektor jednostki systemu oświaty 

ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć realizowanych z 

wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego 

sposobu kształcenia. 

 

 

 



PRZEDSZKOLE 

MISIOWEJ 

MAMY 
 

STRONA 2 

Projekt edukacyjny. Autor: Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr1 w Kolbuszowej  

 

WPROWADZENIE  

Cele projektu 
 

Celem ogólnym projektu jest 

nawiązanie współpracy między 

nauczycielami wychowania 

przedszkolnego dla wypracowania 

materiałów edukacyjnych, 

służących kształceniu na 

odległość.  

 

Cele szczegółowe: 

 

- nawiązanie przez nauczycieli 

kontaktu z rodzicami dostępną 

drogą elektroniczną tj. mail 

grupowy, grupa na facebooku, 

dziennik elektroniczny  

 

- stworzenie bazy materiałów w 

formie opracowań autorskich oraz 

linków do wartościowych stron 

internetowych  

 

-prowadzenie konsultacji dla 

rodziców 

 

- rozwijanie czytelnictwa 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Przedszkole Misiowej Mamy” zakłada kształcenie na odległość 

z wykorzystaniem portalu społecznościowego Facebook i nowoczesnych technologii. 

Jest odpowiedzią na konieczność prowadzenia nauczania zdalnego. 

W przedszkolu jest to szczególnie trudne, gdyż dzieci nie potrafią 

samodzielnie korzystać z nowoczesnych technologii. Co więcej – dbając o ich rozwój 

nie możemy jako nauczyciele niejako zmuszać ich do nadmiernego korzystania z 

wszelkiego rodzaju ekranów. Z niezbędną pomocą partnerów edukacyjnych jakimi 

są rodzice „Misiowe Przedszkole” ma stać się inspirację, bazą materiałów. 

Nauczanie na odległość nie może być przypadkowym publikowaniem 

linków, odnośników do stron. Proces edukacyjny musi być zaplanowany w 

każdych warunkach. Planowość w projekcie to nie tylko bloki tematyczne, ale 

odpowiednia pora nauczania. W ramach projektu nauczyciele zachęcą rodziców do 

wprowadzenia zasad edukacji zdalnej w swoich domach. 

  

ADRESACI PROGRAMU:   

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, dyrektorzy jednostek oświatowych, dzieci   

w wieku przedszkolnym i ich rodzice.  

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 

23.03.2020-10.04.2020  

 

MATERIAŁY POMOCNICZE: 

Przykłady zabaw publikowane za stronie „Misiowa Mama”, linki do: filmów 

edukacyjnych, nagrań muzycznych, stron dedykowanych dla przedszkola, materiały  

rekomendowane przez MEN 

 

GŁÓWNY KANAŁ KOMUNIKACJI ON-LINE: 

Facebook strona Misiowa Mama: https://www.facebook.com/anetakone/ oraz 

inny/przyjęty w przedszkolu  

 

 

  

https://www.facebook.com/anetakone/
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ETAPY PROJEKTU 
 

 

 
 

TEMATYKI TYGODNIOWE 

 

  

23.03-27.03.2020 WIOSNA 

30.03-3.04.2020 ZWIERZĘTA NA WSI  

6-10.04.2020  WIELKANOC 

 

 

DOMINUJĄCY RODZAJ ZABAW W ROZKŁADZIE TYGODNIOWYM 

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK  

Zabawy plastyczno-

techniczne 

Zabawy językowe  Zabawy matematyczne Zabawy muzyczne Zabawy ruchowe 

 

Godzinę zabawy wyznaczają rodzice, wskazane jest, aby była to stała pora dnia. Warto opracować obrazkowy kodeks 

„Misiowego Przedszkola”.  

 

 

 

 

 

ZADANIA, AKTYWNOŚCI BĘDĄ PUBLIKOWANE NA BIEŻĄCO NA STRONIE MISIOWA MAMA  

O GODZINIE 19.00 – zadania na dzień kolejny, by rodzice mogli przygotować się do zabaw.  

 

 

 

 

 

UWAGA! PROJEKT , KTÓRY POBRAŁEŚ JEST PRZEZNACZONY DO TWOJEGO UŻYTKU. 

NIE WYRAŻAM JEDNAK ZGODY NA JEGO UDOSTĘPNIANIE NA INNYCH STRONACH INTERNETOWYCH.  

 

 

Uczestnicy projektu, po jego zakończeniu, będą mogli pobrać z plików grupy 

„Certyfikat uczestnictwa”   

 

 

 

 

 

23-24.03

• nawiązanie kontaktu z rodzicami: drogą mailową, poprzez stronę intenetową lub grupę na facebooku. 

• zaproponowanie rodzicom opracowania obrazkowego "Kodeksu Misiowego Przedszkola" lub planu dnia

• ustalenie przez dyrektora sposobu dokumentowania zadań 

24.03-10.04

• realizacja zadań podanych przez Misiową Mamę. W razie potrzeby nauczyciele modyfikują je, uwzględniających potrzeby 
edukacyjne i możliwosci psychofizyczne dzieci 

14.04

• ewaluacja projektu. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców nt. kształcenia na odległośc realizowanego przez 
przedszkole. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

 

RAPORT NAUCZYCIELA Z REALIZACJI ZADANIA – KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ 

I INNEJ  PRACY ZDALNEJ  

w okresie od _______________do ______________________ 

 

 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ  

L.p. Zadanie  Tak  Nie  Przykłady realizacji  

1. Nawiązanie kontaktu on-line z rodzicami   Za pomocą grupy na facebooku, mailingu , inne 

(jakie?) __________________________________ 

 

 

 

2. Udostępnianie postów Misiowej Mamy w ramach 

projektu: „Przedszkole Misiowej Mamy”.  

   

 

 

 

3. Publikacja własnych materiałów 

 

 

   

 

 

 

4. Publikacja linków do stron internetowych/ 

filmików/materiałów rekomendowanych przez 

MEN 

 

   

 

 

 

 

5. Udostępnianie kart pracy 

 

   

 

 

6.  Konsultacje dla rodziców przyjętą przez 

nauczyciela drogą komunikacji 

 

   

 

 

 

7.  

_________________________________________ 

   

 

 

8.   

_________________________________________ 

   

 

 

INNE DZIAŁANIA W RAMACH PRACY ZDALNEJ 

1. Opracowanie dokumentacji tj. plany, programy, 

procedury lub jej aktualizacja  

 

   

2. Wypełnianie arkuszy 

obserwacji/diagnozy/Informacji o gotowości 

szkolnej dziecka  

 

   

3. Wykonanie pomocy dydaktycznych  

 

   

4. Udział w e-konferencjach, webinarach 

 

   

5.  Opracowanie materiałów własnych tj. zestaw 

zabaw, zagadek, konspektów zajęć  

   

6.   

 

 

   

7.   

 

 

   

8.   

_________________________________________ 

   

 


