
Zasady organizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 5 w Piastowie związane z możliwością czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19, w tym zasady organizacji zajęć z 

wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość 

(aktualizacja z dnia 26 października 20201) 

 

1. Na początku roku szkolnego, nie później niż do 15 września, przeprowadzane jest badanie 

dotyczące dostępu uczniów i nauczycieli do infrastruktury informatycznej, oprogramowania  

i internetu. 

2. Technologie informacyjno – komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji 

zajęć w trybie pracy zdalnej to w szczególności: dziennik elektroniczny SP5 Vulcan, pakiet 

Microsoft Office, Worldwal w klasach 0-3 oraz służbowa poczta elektroniczna.  

3. Nauczyciel może korzystać z innej platformy o charakterze e-learningowym za zgodą 

dyrektora. 

4. Wszystkie platformy, z których korzystają nauczyciele w pracy z uczniami, powinny znajdować 

się na liście programów/aplikacji rekomendowanych przez MEN. 

5. Lekcje odbywają się zgodnie z planem, w czasie rzeczywistym. 

6. W okresie nauczania zdalnego zastępstwa w klasach 4-8 organizuje się w miarę możliwości 

tylko z języka polskiego, matematyki i j. angielskiego.  

7. Nauczyciel planuje lekcję („spotkanie”) w kalendarzu na platformie MS Teams. 

8. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może czasowo zmodyfikować 

odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych 

w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

lub innego sposobu realizacji tych zajęć.2  

9. Jednostka lekcyjna w ramach kształcenia na odległość co do zasady trwa 45 minut. W 

uzasadnionych przypadkach dyrektor (…) może dopuścić prowadzenie (…) zajęć w czasie nie 

krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.3  

9a. W okresie nauki zdalnej dla klas 4-8 od 26 października do 8 listopada 2020 r. (z możliwością 

przedłużenia) czas zajęć z przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski, matematyka, j. angielski) 

trwa obowiązkowo 45 min (z pozostałych przedmiotów od 30 do 45 min). Czas trwania/długość 

lekcji powinien być każdorazowo określony w kalendarzu aplikacji MS Teams.   

10. Nauczyciel ma obowiązek umieszczać w dzienniku elektronicznym (w „Zadaniach domowych”) 

poza tematem lekcji także jej cele, NaCoBeZu i linki do materiałów wykorzystywanych na 

zajęciach lub informację: „Materiały do lekcji znajdują się w Plikach przedmiotu w MS Teams”, 

jeśli tam zostały umieszczone.  

11. Każda lekcja rozpoczyna się kilku/kilkunastominutowym wprowadzeniem online w MS Teams, 

które zawiera w szczególności: przywitanie, sprawdzenie obecności, przedstawienie tematu 

lekcji, celu, NaCoBeZu i możliwych trudności, jakie napotka uczeń, realizując zagadnienie.  

                                                           
1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z dnia 23 października 2020 r. , poz. 1870)  
2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (DZ.U. z dnia 7 września 2020 r. poz. 1539, § 1 ust. 1 pkt 15.) 
3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (DZ.U. z dnia 7 września 2020 r. poz. 1539, § 1a) 



12. Na czas trwania nauki zdalnej do skrótów listy obecności dodaje się kategorię oznaczoną jako 

„oz” – opuszczenie zajęć przed ich zakończeniem – wpis ten pociąga za sobą konsekwencje 

analogiczne do kategorii „spóźnienie”. 

13. Jeśli lekcja nie odbywa się w całości online, nauczyciel w trakcie jej trwania pozostaje do 

dyspozycji uczniów w kontakcie e-mailowym, na czacie lub innym ustalonym, a na kilka minut 

przed końcem zajęć łączy się z klasą, żeby dokonać podsumowania i uzyskać informację 

zwrotną od uczniów. 

14. Podczas zajęć zdalnych uczniowie klas 4-8 pracują na komputerach/laptopach z dostępem do 

internetu, wykorzystując kamerę i mikrofon.   

15. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:  

1) uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform; 

2) uczniowie korzystają wyłącznie ze szkolnych adresów e-mailowych; 

3) nie należy udostępniać żadnych danych dostępowych innym osobom; 

4) należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska; 

5) nie należy utrwalać głosu i/lub wizerunku osób uczestniczących w zajęciach; 

6) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł. 

16. Zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:  

1) nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych   

platform; 

2) należy korzystać wyłącznie ze służbowej poczty elektronicznej; 

3) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom; 

4) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł z poszanowaniem 

praw autorskich; 

5) pozostałe zasady obowiązujące nauczycieli i innych pracowników zawarte są w  

prawie wewnątrzszkolnym. 

17. Uczniowie mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, e-podręczników, 

audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów poleconych i sprawdzonych 

przez nauczyciela. 

18. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania się z całym materiałem zewnętrznym, który poleca 

uczniom w ramach swoich zajęć. 

19. Nauczyciele na bieżąco mogą zgłaszać potrzebę modyfikacji programów wychowania 

przedszkolnego i programów nauczania, nie naruszając podstawy programowej. 

20. Nauczyciele i rodzice mogą na bieżąco zgłaszać potrzebę modyfikacji programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

21. Nauczyciele zobowiązani są do planowania tygodniowego zakresu treści nauczania ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

1) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego 

w ciągu dnia; 

4) łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć; 

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć. 

22. Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach, odnotowując 

obecność/nieobecność w dzienniku elektronicznym. Termin usprawiedliwiania nieobecności 



uczniów określa Statut szkoły. W okresie zdalnego nauczania rodzic usprawiedliwia 

nieobecność dziecka stosownym wpisem w Vulcanie do wiadomości wychowawcy. 

23. W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych nauczyciele będą zobowiązani do prowadzenia 

konsultacji w wymiarze co najmniej 30 minut tygodniowo. W sytuacji zawieszenia zajęć w 

poszczególnych oddziałach decyzje o terminach konsultacji będą podejmowane na bieżąco. 

Informacja o formie i terminach konsultacji będzie przekazywana rodzicom przez 

poszczególnych nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego. 

24. W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji ich wiedzy  

i umiejętności, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w 

nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się z zachowaniem następujących 

zasad: 

1) Przestrzeganie postanowień Statutu w zakresie oceniania; 

2) Formy monitorowania postępów uczniów, weryfikacji ich wiedzy i umiejętności 

dostosowuje się do specyfiki przedmiotu oraz możliwości organizacyjno-technicznych 

uczniów i nauczycieli; 

3) o zmianach w sposobie oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciele informują 

uczniów i ich rodziców za pomocą dziennika elektronicznego; 

4) zebrania z rodzicami w miarę możliwości odbywają się online za pomocą platformy MS 

Office Teams.  

25. W trakcie pracy zdalnej: 

1) zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej są organizowane w porozumieniu z 

rodzicami, o ile organ prowadzący szkołę nie podejmie innej decyzji; 

2) zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne są realizowane w porozumieniu z rodzicami; 

2a W okresie od 26 października do 8 listopada 2020 r. (z możliwością przedłużenia) zajęcia 

wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego realizowane są na terenie szkoły. 

3) zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej są w miarę możliwości każdorazowo 

realizowane w bezpośrednim kontakcie z uczniem; 

4) informacje o sposobie realizacji indywidualnego nauczania, indywidualnego rocznego 

przygotowania przedszkolnego będą przekazywane na bieżąco; 

5) za koordynowanie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami odpowiadają 

wychowawcy klas; 

6) Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej koordynuje zadania dotyczące pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy wychowawczo-profilaktycznej; przewodniczący 

dokonuje podziału zadań w tym zakresie między członków zespołu; 

7) Wicedyrektorzy koordynują realizację bieżących zadań szkoły. 

 

 


