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ZASADY FUNKCJONOWANIA EDUKACJI BIERNEJ w klasach 1-3 

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 FUNDACJI PRIMUS 

 

 

1. Edukacja bierna obejmuje uczniów klas 1-3 NSP nr 47, którzy z przyczyn zdrowotnych – w obecnej 

sytuacji pandemicznej - nie mogą uczestniczyć z nauczaniu stacjonarnym. 

a. Edukacja bierna nie dotyczy oddziałów przedszkolnych, ponieważ nie daje możliwości 

aktywnego udziału w zajęciach, który szczególnie w przypadku dzieci najmłodszych jest 

warunkiem skutecznego nauczania. 

b. Jeżeli uczeń kl. 1-3  nie będzie uczestniczył w edukacji biernej, wówczas nauczyciel, na prośbę 

rodzica, przesyła opracowywany zakres materiału poprzez dziennik Librus 

2. O edukację bierną rodzic może zwrócić się po trzecim dniu nieobecności ucznia, o ile stan zdrowia 

umożliwi mu w biernym uczestnictwu, bądź podczas kwarantanny któregoś z domowników ucznia.  

3. Rodzic zgłasza prośbę o edukację bierną do wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotowego 

(z wyłączeniem zajęć z edukacji zdrowotno-ruchowej) z DW do dyrekcji szkoły, dnia poprzedniego 

do godz. 16:00 poprzez dziennik elektroniczny Librus. 

4. Edukacja bierna nie jest równoważna z nauczaniem zdalnym. Polega na połączeniu się z uczniem 

na platformie Microsoft Teams i uważnym słuchaniu przekazu zajęć lekcyjnych. 

5. Nauczyciel tworzy grupę na Microsoft Teams i wyznacza spotkanie w kalendarzu. W podanym 

czasie uczeń dołącza do spotkania. Uczeń powinien mieć wyłączony mikrofon i wyłączoną kamerę. 

6. Połączenie następuje na początku lekcji, kiedy to nauczyciel podaje cele, zakres ćwiczeń lub 

tłumaczy nowe zagadnienia. Jeżeli uczeń nie odbierze połączenia, to nie może oddzwaniać 

w trakcie lekcji lub w inny sposób zakłócać przebiegu zajęć. 

7. Następnie, uczeń pracuje samodzielnie poza połączeniem. Uzupełniony materiał przedstawia 

nauczycielowi po powrocie do szkoły. 

8. W wypadku problemów technicznych, które uniemożliwiają nawiązanie kontaktu, nauczyciel 

prowadzi lekcję bez połączenia z uczniem objętym edukacją bierną. 

9. Podczas zastępstw nauczyciel zastępujący nie ma obowiązku prowadzenia edukacji biernej. 

10. Uczeń uczestniczący w edukacji biernej w dzienniku elektronicznym ma wpisaną nieobecność 

usprawiedliwioną. 

11. Niedozwolone jest nagrywanie dźwięku lub obrazu, podczas lekcji edukacji biernej, a także 

komentowanie. Dotyczy to zarówno działań ucznia, jak i innych osób.  

12. Każdy uczeń w szkole ma prawo do prywatności i poczucia bezpieczeństwa, dlatego edukacji 

biernej może przysłuchiwać i przyglądać się wyłącznie uczeń nią objęty. Rodzic może uczestniczyć 

tylko na początku zajęć, aby pomóc dziecku odebrać połączenie. Uczniowie w sali lekcyjnej 

nie mogą być obserwowani, komentowani i oceniani przez osoby postronne.  
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