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Wsparcie dostępności do usług cyfrowych

25 marca 2020 r. – pierwszy dzień nauki zdalnej

Wsparcie rządu w skali kraju w 2020 r. – 1 mld zł, w tym m.in.

„Zdalna Szkoła” – 180 mln zł,

„Zdalna Szkoła+” – 187 mln zł,

„Aktywna Tablica” – 37 mln zł, (w 2021 r. – 70 mln zł)

Pracownie mobile – 26,3 mln zł

Szkolne Pakiety Multimedialne – zestawy 25 tabletów z dostępem do Internetu dla
2400 szkół (łącznie 60 000 tabletów)

„Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej” – 130 mln zł

„500 zł dla Nauczycieli” – 300 mln zł



Wsparcie dostępności do usług cyfrowych

Wsparcie rządu w skali województwa w 2020 r.

„Aktywna Tablica” – dotacja dla 173 szkół prowadzonym przez 54 podmioty publiczne
i niepubliczne na kwotę 2 604 680 zł (w 2021 r. – ok. 5 mln zł.)

„Zdalna Szkoła” – 10 646 030 zł

„Zdalna Szkoła+” – 10 905 839 zł

Pracownie mobilne – dla 44 szkół na łączną kwotę 1 171 000 zł

„500 zł dla Nauczycieli” – 14 177 500 zł



Wsparcie dostępności do usług cyfrowych

Wyniki monitorowania sposobu organizacji i realizacji zadań przez ich dyrektorów 
związanych z kształceniem na odległość, wynikających z rozporządzeń MEN

• Zorganizowanie w swojej szkole przez dyrektora nauczania zdalnego dla uczniów, którzy nie mają 
możliwości realizowania tych zajęć w domu: 

- w 48% wszystkich szkół podstawowych dla 1 308 uczniów (0,74%)

- w 17% wszystkich szkół ponadpodstawowych dla 274 uczniów (0,28%).

• 98% dyrektorów ustaliło, czy uczniowie mają dostęp do infrastruktury informatycznej, 
oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami 
prowadzącymi zajęcia.

• 99% dyrektorów ustaliło, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne 
wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć.

• 99% dyrektorów określiło zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do 
ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych.



Wsparcie dostępności do usług cyfrowych

Wyniki badania kształcenia na odległość przeprowadzonego wśród nauczycieli szkół 
naszego województwa przez Wydział Zarządzania UTP w Bydgoszczy 

• Nauczyciele korzystali w zdecydowanej większości wyłącznie z prywatnych urządzeń technicznych (ponad 
80%). 

• Stabilność i szybkość łącza internetowego została oceniona jako niska przez ponad połowę badanych. Dotyczy 
to głównie obszarów wiejskich.

• Nie ma istotnych różnic w wyposażeniu i dostępie do Internetu w szkołach naszego województwa ze względu 
na ich typ czy lokalizację. 

• Nauczyciele korzystali z różnych aplikacji do pracy zdalnej. Najwięcej z nich (40%) korzystało z MS Teams.

• Nauczyciele w zdecydowanej większości posiadają dobre (46%) i bardzo dobre (29%) umiejętności obsługi 
sprzętu i oprogramowania.

• Przed rozpoczęciem zajęć zdalnych 75% nauczycieli oceniło stopień swojego przygotowania do prowadzenia 
zdalnego nauczania na poziomie niskim. Obecnie 75% ocenia je na poziomie dobrym i bardzo dobrym. 

• Co drugi nauczyciel dostrzega możliwość wykorzystania zdalnego nauczania w przyszłości. 
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Kształcenie zawodowe w okresie pandemii COVID-19

Zmiany w sposobie kształcenia

Rok szkolny 2019/2020

• 12 marca 2020 r. – wprowadzenie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek

• 20 marca 2020 r. – zwolnienie młodocianych ze świadczenia pracy u pracodawców

• 25 marca 2020 r. – wprowadzenie zajęć w trybie zdalnym

- kształcenie teoretyczne w trybie zdalnym

- zajęcia praktyczne w trybie zdalnym tylko w zawodach, w których było to możliwe

- zmiany w ramowych planach nauczania oraz w terminach realizacji praktyk zawodowych

- młodociani mogli realizować zajęcia praktyczne do końca roku szkolnego lub w klasach wyższych



Kształcenie zawodowe w okresie pandemii COVID-19

Zmiany w sposobie kształcenia

Rok szkolny 2020/2021

• Od 19 października 2020 r. zajęcia praktyczne w strefie żółtej i czerwonej prowadzone co do zasady 
stacjonarnie, w tym u pracodawców.

• Młodociani - zajęcia praktyczne u pracodawcy o ile nie występowały zdarzenia zagrażające ich 
zdrowiu.

• Od 24 października 2020 r. praktyki zawodowe realizowane są zdalnie – w formie projektu 
edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa; mogą być także zaliczone na podstawie 
dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub 
stażu zawodowego.

• Od 24 października do 29 listopada 2020 r. – młodociani zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy. 

• Od 30 listopada 2020 r. młodociani mogą odbywać praktyki u pracodawców, zajęcia w ramach 
praktycznej nauki zawodu w małych grupach.



Kształcenie zawodowe w okresie pandemii COVID-19

Zmiany w sposobie kształcenia – problemy z realizacją praktyk zawodowych
• Na 10 godz. tygodniowo nie chcą często zgodzić się pracodawcy – woleliby uczniów na cały tydzień.

• Część pracodawców obawia się przyjąć uczniów na praktyki zawodowe i rozwiązuje umowę ze szkołami.

• Szkoły przesuwają praktyki zawodowe na późniejsze miesiące, oczekując poprawy sytuacji. Część realizuje
praktyki w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Wszyscy wyrażają obawy
o nabycie umiejętności praktycznych przez uczniów.

Wpływ zmian w sposobie kształcenia na egzaminy zawodowe
• Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.)

mieli zdawać końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe
było prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie.

• Brak wpływu pandemii na egzaminy zawodowe przeprowadzone w sesji czerwcowej w 2020 r.

• Z ostatniej sesji zimowej nie ma jeszcze wyników.



Kształcenie zawodowe w okresie pandemii COVID-19

Kierunki rozwoju kształcenia zawodowego

• Kontynuowanie i rozwijanie kształcenia dualnego.

• Wprowadzanie nowych zawodów.

• Staż w rzeczywistych warunkach pracy.

• Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego.

• Obowiązkowa współpraca szkół z pracodawcami.

• Współpraca, szkół z pracodawcami polega w szczególności na: 

- tworzeniu klas patronackich;

- przygotowaniu propozycji programu nauczania zawodu;

- realizacji kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu;

- wyposażeniu warsztatów lub pracowni szkolnych;

- organizacji egzaminu zawodowego;

- doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym organizowaniu szkoleń branżowych;

- realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego.




