
 1 

ZARZĄDZENIE nr 44/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Nowej Wsi Wielkiej 

z dnia 13 listopada 2020 r. 

Znak: SP.021.44.2020 

 

w sprawie wprowadzenia modyfikacji w  Zasadach organizacji pracy Szkoły Podstawowej 

im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej w przypadku zmiany trybu pracy szkoły        

w okresie pandemii COVID-19 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst 

jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 

poz. 374 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra   Edukacji Narodowej z dnia 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 

(Dz.U. poz. 493), rozporządzeniem MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) 

wytycznych MEN, GIS, MZ obowiązujących od dnia 1.09.2020r. zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. Wprowadzam modyfikacje Zasad organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej w przypadku zmiany trybu pracy szkoły w okresie 

pandemii COVID-19, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Modyfikacje dotyczą pkt 4,6 i 13 w § 12. 

3. Zarządzenie dostępne jest 

1) w sekretariacie, 

2) w dzienniku elektronicznym dla rodziców i nauczycieli, 

3) w chmurze szkolnej  

4) na poczcie służbowej dla pracowników administracji i obsługi. 

 

§ 2. 

 

Zasady obowiązują wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły. 

 

§ 3. 

 

Traci moc Zarządzenie nr 30/2020 Dyrektora Szkoły z dnia 4 września  2020 r. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

        Justyna Łukaszewicz 

  dyrektor szkoły 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 44/2020 

Dyrektora Szkoły z dnia 13 listopada 2020 r. 

 

Zasady organizacji pracy  

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej  

w przypadku zmiany trybu pracy szkoły w okresie pandemii COVID-19 

 

 

§ 1 

Wykaz działań dyrektora szkoły przed podjęciem decyzji o trybie pracy szkoły  

 

1. W pierwszych dwóch tygodniach września dyrektor szkoły zobowiązuje wychowawców 

do przeprowadzenia diagnozy w zakresie dostępu uczniów do sprzętu komputerowego                         

i Internetu. Informacje pozyskane w ten sposób pozwolą nauczycielom uczącym w danej 

klasie na właściwe zaplanowanie procesu edukacyjnego w odniesieniu do wszystkich 

uczniów w przypadku zmiany trybu pracy szkoły. 

2. Dyrektor ze względu na sytuację, a w jakiej znajduje się szkoła, w porozumieniu z 

organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-

epidemiologicznej może podjąć decyzję o:  

1)     pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki;  

2)   wdrożeniu trybu nauczania zdalnego   

3)   wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego   

4)   ponownym przywróceniu stacjonarnego trybu nauki   

3. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w kraju:  

1)    wzrost liczby zachorowań na COVID-19,  

2)    sugestia lub decyzja ministra zdrowia,  

3)    sugestia lub decyzja ministra oświaty.  

4. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w regionie (gmina, 

powiat)  

1)    wzrost liczby zachorowań,  

2)    sugestia lub decyzja kuratora,  

3)    opinia organu prowadzącego, miejscowych służb sanitarnych, rady rodziców.  

5. Na decyzję dyrektora ma wpływ sytuacja zagrożenia COVID-19 w szkole:  

1)  odkryto ognisko zakażenia w szkole,  

2)  odkryto ognisko zakażenia w gminie,  

3)  sugestia lub decyzja wójta,  

4)  sugestia rady pedagogicznej,  

5)  sugestia lokalnych służb medycznych,  

6)  rekomendacja lokalnych służb sanitarnych. 

6. Jeśli szkoła znajduje się w strefie czerwonej lub żółtej decyzję o zmianie trybu nauczania 

może podjąć:  

1)  dyrektor szkoły – przy akceptacji organu prowadzącego i pozytywnej opinii sanepidu;  

2)  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, nakładając na szkołę obowiązek zmiany 

trybu nauczania;  

7. Jeśli szkoła znajduje się w strefie czerwonej lub żółtej dyrektor podporządkowuje 

organizację pracy placówki wytycznym i zaleceniom Państwowego Powiatowego 
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Inspektora Sanitarnego. Wszystkie zalecenia i wytyczne Sanepidu powinny być 

wydawane na piśmie lub drogą mailową.  

8. Dyrektor szkoły znajdującej się na terenie tych stref modyfikuje procedury 

bezpieczeństwa w oparciu o szczegółowe wytyczne Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego.  

9. Dyrektor szkoły ściśle współpracuje z wyznaczoną osobą ze strony sanepidu i przekazuje 

drogą pisemną, mailową lub w nagłych wypadkach telefoniczną bieżące raporty o stanie 

bezpieczeństwa epidemicznego szkoły. 

10. Dyrektor szkoły w roku szkolnym 2020/2021 na bieżąco monitoruje sytuację 

epidemiczną COVID-19 w środowisku szkoły, którą zarządza.   

11. W sytuacjach nagłych, niecierpiących zwłoki, dyrektor szkoły po telefonicznych lub e-

mailowych konsultacjach z organem prowadzącym, służbami sanitarnymi może podjąć 

decyzję o natychmiastowym wprowadzeniu zdalnego trybu nauki.  

12. Decyzja dyrektora ma formę pisemnego zarządzenia.  

13. Decyzja publikowana jest bezzwłocznie na stronie internetowej szkoły i w dzienniku 

elektronicznym.   

14. Pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z 

w/w zarządzeniem. 

§2 

Warunki komunikacji oraz organizacji nauczania zdalnego 

 

1. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:  

1) kontakt za pomocą dziennika elektronicznego, 

2) kontakt e-mail na adres: justyna.lukaszewicz@edupolis.pl 

3) kontakt telefoniczny: kom. 698-650-276 

2. Ustalam inne sposoby komunikacji w szkole między jej podmiotami: 

1) spotkania on-line  dyrekcji z nauczycielami służące nie tylko przekazywaniu 

informacji, ale przede wszystkim budowaniu relacji, a tym samym definiowaniu 

potrzeb i udzielaniu wsparcia (przynajmniej raz w tygodniu); 

2) spotkania on-line nauczycieli w zespołach, klasowych, zadaniowych, 

przedmiotowych (np. uczących w tej samej klasie), dzięki którym można zaplanować 

pracę w blokach interdyscyplinarnych, miniprojekty, a także zbalansowany rozkład 

pracy dla uczniów danego zespołu klasowego; 

3) spotkania on-line wychowawcy z zespołem uczniów służące budowaniu relacji, 

wsłuchaniu się w potrzeby, ustalaniu zasad pracy, (w zależności od możliwości 

szkoły), w zakresie pracy online, i wysłuchanie zgłaszanych uwag, i informacji 

zwrotnej; 

4) konsultacje on-line nauczycieli, pedagoga, psychologa 

5) konsultacje cyfrowe dla nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia w zakresie pracy on-

line (odpowiedzialny zespół techniczny oraz każda osoba, która chce się podzielić 

doświadczeniem i dobrymi praktykami w tym zakresie); 

6) spotkania on-line opiekunów  z członkami samorządu uczniowskiego 

7) spotkania on-line dyrekcji szkoły z radą rodziców służące monitorowaniu nowego 

modelu pracy szkoły  oraz pozyskiwaniu informacji zwrotnej;. 

3. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących 

narzędzi: 

mailto:justyna.lukaszewicz@edupolis.pl
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1) dziennika elektronicznego Librus, 

2) telefonów, 

3) aplikacji Teams na platformie Edupolis 

4. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, informując wcześniej o tym fakcie 

dyrektora szkoły. 

5. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli (do dnia poprzedzającego przejście w tryb zdalny) 

do  określenia warunków realizacji zdalnych konsultacji nauczycielskich– należy określić 

dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. 

6. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez dziennik 

elektroniczny. 

7. Zobowiązuję do prowadzenia zdalnego nauczania ze swoich prywatnych domów, pod 

warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie 

zdalnego nauczania. 

8. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, 

laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu, lub nie 

posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych, 

(niezwłocznie) informuje o tym fakcie dyrektora szkoły, najpóźniej do dnia 

poprzedzającego wdrożenie trybu zdalnego. W takiej sytuacji dyrektor szkoły (w miarę 

możliwości) zapewni sprzęt służbowy, dostępny na terenie szkoły, udostępni sprzęt 

służbowy do użytkowania w warunkach domowych lub zobowiąże nauczyciela do 

alternatywnej formy realizacji podstawy programowej (np.: przygotowania materiałów 

w formie drukowanej). 

9. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie                          

z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, 

wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.  

10. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online                   

w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami)                   

z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych: 

1) kujawsko-pomorska platforma edukacyjna Edupolis (w szczególności Teams, One 

Note, Forms) – główne narzędzie szkoły, 

2) platforma edukacyjna Learning Apps, 

3) platforma edukacyjna Eduelo (klasy 1-3). 

11. Zdalne nauczania odbywa się z wykorzystaniem:  

1) materiałów udostępnionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,  

2) materiałów i funkcjonalności kujawsko-pomorskiej Platformy Edukacyjnej Edupolis, 

3) zasobów udostępnionych przez wydawnictwa, 

4) zasobów Centralnej Komisji Edukacyjnej (cke.gov.pl) 

5) zasobów Okręgowej Komisji Edukacyjnej (oke.pl) 

6) podręczników, zeszytów, atlasów, lektur (będących aktualnie w posiadaniu ucznia), 

7) innych niż wymienione w pkt 1-6 materiałów wskazanych przez nauczyciela;  

12. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy 

zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny 

(nauczyciel udostępnia wcześniej sprawdzone przez siebie: materiały, linki, filmy, a 

uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów 

realizowane powinno być za pośrednictwem: 
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1) dziennika elektronicznego, 

2) platformy edukacyjnej Edupolis i dostępnej na niej narzędzi, 

3) a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych 

ucznia lub rodziców. 

13. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które 

zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 

psychofizycznych uczniów. 

 

§ 3 

Zasady pracy szkoły w przypadku zmiany trybu nauczania na tryb zdalny 

 

1. W przypadku przejścia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi 

Wielkiej w zdalny tryb nauczania uczniowie będą brali udział w zajęciach online wg 

obowiązującego w nauczaniu stacjonarnym planu lekcji. Lekcje on-line nie mogą trwać 

dłużej niż 30 minut.  

2. Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana 

wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt 

komputerowy a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą zgłaszane 

wychowawcom klas. 

3. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów 

sprzętowych ucznia: 

1) powiadamiają o trudnościach dyrektora; 

2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych; 

3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym 

informują dyrektora szkoły. 

4. Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 4. 

5. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole. 

6. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom 

zasady współpracy, zasady bezpieczeństwa na lekcjach on-line, a także sposoby 

oceniania w zdalnym trybie nauki. 

7. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia 

pandemią.  

8. W sytuacji braku możliwości realizacji zdalnego nauczania w stosunku do wybranych 

uczniów, dyrektor szkoły ustali alternatywne formy kształcenia. 

9. Zajęcia należy planować z zachowaniem w szczególności następujących zasad: 

1) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu, 

3) uwzględnienia możliwości psychofizyczne uczniów do 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. 

10. Wybierając formy nauczania należy kierować się możliwością zrealizowania celu 

nauczania, przy zachowaniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa wszystkich stron.  

11. Nauczyciele przysyłają uczniom materiały potrzebne do zajęć z wyprzedzeniem od 8:00 

do 16.00 lub w dniu zaplanowanych zajęć.  
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12. Materiał przekazywany uczniom powinien zawierać: temat, cel zajęć, kryteria oceny, 

wprowadzenie, wytłumaczenie tematu (w zależności od rodzaju przesyłanego materiału), 

link do materiałów, zadanie do zrobienia. 

13. Nauczyciele określają końcową datę zwrotu zadanych prac z poszczególnych 

przedmiotów.  

14. Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach, wykonywania zleconych przez 

nauczyciela zadań oraz dostarczania ich nauczycielowi w formie przez niego określonej.  

15. Potwierdzeniem obecności uczniów na zajęciach jest ich obecność na lekcjach on-line 

(funkcjonalność Teams), czatach, konsultacjach, wykonywanie i odsyłanie zadań w 

formie wskazanej przez nauczyciela. 

16. Rodzice zobowiązani są usprawiedliwiać nieobecności uczniów za pomocą dziennika 

elektronicznego. 

17. Nauczyciel, w przypadku powtarzających się nieobecności ucznia na spotkaniach on-

line, kontaktuje się z rodzicem w celu wyjaśnienia przyczyn braku udziału w  

spotkaniach. 

18. Prace i aktywność ucznia podlegają ocenie. 

19. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie 

z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem. 

 

 

§4 

Obowiązki wychowawców w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania 

 

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do 

powierzonych jego opiece uczniów.  

2. Wychowawca ma obowiązek:  

1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu 

nauczania,  

2) wskazania sposobu kontaktu ze swoimi wychowankami, 

3) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które 

zgłaszają jego uczniowie lub rodzice, 

4) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych 

konsultacji z wychowawcą klasy. 

5) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu 

komputerowego i do Internetu.  

3. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca  

1) niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu 

lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia, 

2) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym 

informuje wicedyrektora szkoły. 

 

§ 5 

Obowiązki pedagoga/psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego 

 

1. Pedagog/psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej 

ustalonym harmonogramem udostępnionym w dzienniku elektronicznym. 

2. Pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek: 
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1) ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania o tym fakcie 

dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin dyżurów dla uczniów i rodziców, 

2) organizowania konsultacji online, 

3) świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania 

sytuacji kryzysowej, w szczególności: 

4) otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania 

reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią COVID-19, 

5) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 

6) minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w 

wyniku wdrażania nauczania zdalnego,  

7) otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją 

do nauczania zdalnego, 

8) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do nauczania zdalnego, 

9) wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów 

w kontekście nauczania zdalnego. 

 

 

§ 6 

Zasady współpracy dyrektora z pracownikami administracji 

1. Pracownicy administracyjni pozostając w gotowości do pracy, pełnią swoje obowiązki 

służbowe zdalnie. 

2. Dyrektor szkoły może w dowolnym momencie wezwać pracownika administracji do 

stawienia się w zakładzie pracy. 

3. Podstawowymi formami kontaktu pracowników administracyjnych z dyrektorem szkoły 

są: telefon, narzędzia platformy Edupolis. 

4. Pracownik administracyjny jest dostępny w godzinach swojej pracy pod wskazanym 

przez siebie numerem telefonu i pod służbowym adresem e-mailowym. 

5. Pracownik administracyjny na bieżąco zdalnie przekazuje dyrektorowi szkoły informacje 

dotyczące funkcjonowania szkoły, informując natychmiast o sytuacjach nagłych. 

 

§ 7 

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym 

 

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zaleceniami dyrektora szkoły. 

2. Nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora (jeżeli takie będzie zalecenia dyrektora 

szkoły) raport z realizacji zajęć ze wskazaniem zakresu treści nauczania z podstawy 

programowej oraz wykaz narzędzi i zasobów internetowych, które wykorzystano do 

realizacji (wzór poda dyrektor). Raport powinien zawierać także odpowiedzi na pytania 

dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej. 

 

 

§ 8 

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu szkolnego zestawu programów nauczania 

 

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego oraz wynikające z niej programy nauczania 

wymagają dostosowania do realizacji w warunkach online, dlatego na czas 
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bezpośredniego zagrożenia COVID-19 wprowadza się szczegółowe procedury 

umożliwiające modyfikację treści kształcenia. 

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd 

treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na 

odległość. 

3. Liderzy zespołów przedmiotowych powołani są do koordynowania pracami nad 

modyfikacją programów (podjęcie działań zmierzających do dostosowania programów 

nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania zdalnego). 

4. Nauczyciele przekazują liderom informacje, jakie treści nauczania należy przesunąć do 

realizacji w późniejszym terminie, a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej               

z uczniami. 

5. Liderzy dokonują korekt w oparciu o te informacje w istniejących programach nauczania              

i przekazują je elektronicznie do zatwierdzenia przez dyrektora. 

6. Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania.  

7. Nauczyciele przygotowując informacje na temat treści nauczania pracują w systemie 

pracy na odległość. 

 

§ 9 

 Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów,  oraz sposób  

i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego 

ocenach w zdalnym trybie nauki 

 

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów. 

2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów 

prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego. 

3. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej 

(nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, 

quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym). 

4. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, 

projektów umieszczonych w Internecie, np. na  platformach edukacyjnych lub poprosić 

o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia 

przesłanego drogą elektroniczną. 

5. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu 

zakresu materiału do samodzielnego pracowania przez ucznia. 

6. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści 

podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek 

nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez 

nauczyciela.  

7. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania 

zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało 

wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.  

8. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas 

bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez 

nauczyciela (dziennik elektroniczny, platformę Edupolis, telefonicznie). 

9. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego 

ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela. Nauczyciel na bieżąco 

informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy 
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i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (dziennik 

elektroniczny, platformę Edupolis, telefonicznie) 

§ 10 

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania 

 

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania 

określone w statucie szkoły. 

2. Zdalne nauczanie wymaga dostosowania sposobu oceniania do zaistniałych warunków, 

więc na czas zmiany trybu nauki wszystkich nauczycieli obowiązują nowe zasady. 

3. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej. 

4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki 

związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

5. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel 

ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

6. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić 

mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

7. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 

kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany 

poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności 

wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia. 

8. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, 

w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in. 

9. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze 

szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez 

ucznia. 

10. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek 

technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać 

wykonane. 

11. W przypadku wniosku o podwyższenie oceny rocznej z danego przedmiotu obowiązują 

uregulowania zawarte w statucie szkoły, z tym że wiedza i umiejętności ucznia 

weryfikowane są zdalnie, za pomocą narzędzia ustalonego wspólnie przez ucznia, 

rodziców i nauczyciela. Uczeń zobowiązany jest do pracy samodzielnej. 

12. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy przeprowadza się  zgodnie z uregulowaniami 

zawartymi w statucie szkoły w sposób zdalny, za pomocą narzędzia ustalonego przez 

ucznia, rodziców i szkołę. 

13. Ustala się dodatkowe  warunki i formy przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego i 

poprawkowego: 

1) w trakcie trwania egzaminu uczeń może przebywać w pomieszczeniu, w którym 

wykonuje zadania tylko w obecności rodzica, 

2) rodzic zajmuje miejsce widoczne, za dzieckiem i pełni rolę obserwatora, 

3) kamera powinna być ustawiona w taki sposób, aby obejmowała swym zasięgiem 

miejsce pracy oraz postać ucznia i rodzica, 

4) komisja nadzoruje przebieg egzaminu przez cały czas jego trwania, 
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5) pracę egzaminacyjną w formie pisemnej uczeń z pomocą rodzica przesyła komisji 

egzaminacyjnej na wskazany służbowy adres e-mail, 

6) egzamin uważa się za zakończony, jeżeli praca ucznia wpłynie na adres e-mail 

wskazany przez komisję. 

14. Podczas zdalnego nauczania ocenianie zachowania uczniów odbywa się na podstawie 

uregulowań opisanych w statucie szkoły. Ponadto: 

1) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia należy uwzględnić/ odnieś 

się do jego aktywności i prezentowanej postawy w przestrzeni wirtualnej podczas 

realizacji zdalnego nauczania. 

2) na czas zdalnego nauczania  wprowadza się zmiany i dodatkowe zapisy: 

a) wychowawca wystawiając ocenę zachowania bierze pod uwagę w pierwszym  

obszarze, stosunek do obowiązków szkolnych i systematyczne, rzetelne oraz 

terminowe wykonywanie i przesyłanie zadań, aktywny udział w zajęciach on-line,   

dbałość o obecność na zajęciach; 

b) wystawiając ocenę śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 

wychowawca klasy postępuje w następujący sposób:  

− bierze pod uwagę samoocenę ucznia wysyłając do niego przez dziennik 

elektroniczny Librus prośbę o samoocenę (karta- samoocena ucznia), 

− przeprowadza konsultację z klasą, wysyłając do uczniów przez dziennik 

elektroniczny  Librus prośbę o ocenę (karta – ocena zespołu klasowego), 

− uwzględnia opinie nauczycieli poprzez udostępnianie przez wychowawcę na 

platformie Edupolis dokumentu, w którym nauczyciele będą mogli 

przedstawić swoje propozycje ocen (karta – ocena zachowania dokonana 

przez  nauczycieli) 

 

 

§ 11 

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego 

 

1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

2. Nauczycieli specjaliści odpowiedzialni za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego tworzą zespół, który analizuje dotychczasowe programy nauczania dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób 

zdalny 

3. Zespołowi przewodniczą pedagodzy szkolni.  

4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów 

do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania 

wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniom. 
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5. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób 

zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć. 

6. Przewodniczący zespołu (na podstawie informacji od nauczycieli wymienionych w ust.2) 

sporządzają zbiorczy raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi 

informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i 

przekazują go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły. 

7. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby 

niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do 

momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły. 

8. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje. 

9. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: 

na zasadzie kontaktu przez dziennik elektroniczny, poprzez platformę Edupolis. 

10. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując 

wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły/placówki. 

11. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom w dzienniku 

elektronicznym.  

 

 

 

§ 12 

Zasady bezpiecznego prowadzenia lekcji on-line – zasady dla uczniów 

 

1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. 

To, co dzieje się w tle może nas po prostu rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w 

zajęciach. 

2. Seriale, portale, gry - możemy się nimi zająć po lekcji online.  

3. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj 

NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie 

obrażamy. 

4. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo 

innego, nie zmieniamy obrazków profilowych, inicjałów w czasie lekcji.  

5. Dzięki temu będę wiedzieć, że Ty to Ty.  

6. W trakcie trwania zajęć on- line musimy mieć włączony mikrofon i kamerę, chyba 

że nauczyciel prowadzący lekcję wyda inne polecenie. 

7. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy.  

8. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy 

hasła dostępu do naszych zajęć.  

9. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać bez zgody 

nauczyciela. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale 

też z konsekwencjami prawnymi.  

10. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia 

lub przez Was - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi. Nie podnosimy na siebie głosu. 

Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności na forach - NIE PISZ CAPS 

LOCKIEM.  



 12 

11. Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczyciela.  

12. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i 

koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, 

nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom. 

13. Korzystanie z aplikacji i zasobów znajdujących się na platformie Edupolis 

dopuszczalne jest jedynie w celach edukacyjnych. Tworzenie grup przez uczniów 

może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela w celu wykonania wspólnego zadania, 

projektu, utworzenia grupy dyskusyjnej itp. W przypadku kiedy 

korzystający/uczestnik grupy dopuści się za pośrednictwem portalu naruszenia 

dóbr osobistych osób trzecich, lub innych zachowań, które zostaną uznane przez 

Administratora Szkolnego lub Administratora KPPE za zachowania niezgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci 

Internet, Administrator może wykluczyć daną osobę z członkowstwa w grupie, 

zamknąć grupę, wyciągnąć konsekwencje prawne. Jeżeli zdarzenie to ma miejsce w 

grupach pozaszkolnych (powstałych bez wiedzy i zgody nauczyciela) o sytuacji 

problemowej należy poinformować administratora KPPE, korzystając z adresu:  

administrator@edupolis.pl 

14. Jeżeli jesteście świadkami, albo doświadczacie zachowań takich jak: wykluczanie 

innych, wyśmiewanie, podszywanie się pod kogoś, przerabianie zdjęć (te zachowania są 

przemocą  rówieśniczą i grożą za nie konsekwencje prawne), poinformujcie o tym 

rodzica, nauczyciela albo inną zaufaną osobę dorosłą. W przypadku, kiedy nie będziecie 

potrafili porozmawiać z żadną z dorosłych osób w swoim otoczeniu, możecie skorzystać 

ze wsparcia telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. To bezpłatny numer, pod 

który można zadzwonić, albo napisać – informacje na stronie www.116111.pl  

 

 

§ 13 

         Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie, ochrona danych 

osobowych i informacji- zasady dla pracowników 

 

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki 

korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie. 

2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły. 

3. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu zobowiązany jest do jego 

zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.  

4. Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub 

zniszczenie powierzonego mu sprzętu. 

5. Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) sprzętu, instalowanie dodatkowych 

urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie jakichkolwiek 

niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione. 

6. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają 

dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas 

współużytkowania komputerów). 

7. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują się 

dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są do 

stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w Polityce ochrony danych osobowych. 

mailto:administrator@edupolis.pl
http://www.116111.pl/
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8. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego 

prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, 

które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce 

ochrony danych osobowych. 

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy. 

10. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest 

umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika.  

11. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie. 

12. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów 

których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem 

identyfikatora i hasła. 

13. Hasła powinny składać się z 8 znaków. 

14.  Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne. 

15.  Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi 

słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk 

osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 

123456, qwerty, itd.  

16. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na 

kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą 

lub w szufladzie. 

17.  W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić. 

18.  Hasła powinny być zmieniane co 30 dni. 

19. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej 

zmiany hasła. 

20.  Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło. 

21.  Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez 

nie ważności. 

22.  Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych 

systemów. 

23. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest 

wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu (WINDOWS + L) lub wylogować się z 

systemu bądź z programu.  

24. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest: 

1) wylogować się z systemu informatycznego, a po zakończonym dniu pracy wyłączyć 

sprzęt komputerowy,  

2) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki 

na których znajdują się dane osobowe. 

25. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera służbowego oraz uruchamiania 

jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.  

26. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze 

przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na 

większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w 

sposób automatyczny system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem). 

27. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania 

formularzy i zapamiętywania haseł. 
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28. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać 

uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www 

rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i 

sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel. 

29. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby 

zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-sklepu, 

poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart 

płatniczych przez Internet. Szczególnie tyczy się to żądania podania takich informacji 

przez rzekomy bank. 

30. Zasady korzystania z poczty elektronicznej 

31. Nauczyciele oraz pracownicy szkoły zobowiązani są do korzystania ze służbowej poczty 

mailowej. 

32. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zahasłowane, gdzie 

hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS. 

33. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy 

dokumentu. 

34. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w 

treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata. 

35. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe 

w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe 

komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO UTRATY BEZPOWROTNEJ UTRATY 

DANYCH. 

36. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do 

stron z „wirusami”. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink infekuje komputer.  

37. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte 

do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem 

opcji „Do wiadomości”. 

38. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile. 

39. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych. 

40. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila służbowego w celu rozpowszechniania 

treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie 

obowiązujących zasad postępowania. 

 

§ 14 

Zasady bezpiecznego prowadzenia lekcji- zasady dla nauczycieli 

1. Zaproszenia do konkretnych lekcji online wysyłać należy wyłącznie do uczniów z danej 

klasy 

2. Tworząc lekcję należy wprowadzić takie ustawienie, żeby mogły brać w niej udział tylko 

osoby zaproszone. Dzięki temu, nawet jeżeli uczeń przekaże link do lekcji osobie trzeciej, 

to nie będzie się ona mogła do niej podłączyć;  

3. Ustawiając lekcję należy pamiętać, żeby jej właścicielem i prowadzącym był zawsze 

nauczyciel/ka i tylko on/ona miał/a prawo do wyciszania uczestników i prezentowania 

swojego ekranu. Pozwoli to uniknąć problemu uczniów przejmujących kontrolę nad 

lekcją;  

4. Uczniowie uczestniczący w lekcji powinni być podpisani imieniem i nazwiskiem. Ułatwi 

to komunikację, a ponadto pozbawi uczestników poczucia fałszywej anonimowości. 
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5. Należy unikać korzystania z narzędzi, które nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację 

ucznia oraz umożliwiają dostęp do lekcji osobom postronnym (popularne serwisy 

społecznościowe i komunikatory online);  

6. Wskazane jest, aby kamera pokazywała tylko to, co faktycznie chcemy pokazać. Dotyczy 

to także dzielenia ekranu z uczniami. Zaleca się korzystanie z wirtualnego tła – unika się 

komentarzy dotyczących otoczenia. 

7. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o 

zasadach bezpiecznego korzystania z sieci, szczególną uwagę zwracając na uczniów kl. 

I-III oraz uczniów niepełnosprawnych. 

 

§ 15 

Zasady pracy szkoły w przypadku zmiany trybu nauczania na tryb hybrydowy 

 

1. W przypadku konieczności wprowadzenia w Szkole Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej wprowadza się hybrydowy (łączony, 

naprzemienny, mieszany) tryb nauczania, zgodnie z opracowanym harmonogramem.  

2. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia: grupy lub oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, w 

zakresie: wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

3. Zamiana: grup/oddziałów/klas/etapów edukacyjnych następuje co 2 tygodnie. 

4. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami 

obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki. 

5. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w 

szkole. 

6. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ 

nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne. 

7. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki 

na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym. 

8. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w 

sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i 

uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej 

możliwości drogą telefoniczną. 

9. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego 

trybu nauki. 

 

§ 16 

Zasady pracy szkoły w przypadku przywrócenia trybu stacjonarnego 

 

1. W przypadku przywrócenia pracy stacjonarnej w Szkole Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej uczniowie szkoły zobowiązani są uczestniczyć                    

w stacjonarnych zajęciach lekcyjnych prowadzonych w obiektach szkoły. 

2. Sposób organizacji zajęć zostaje przywrócony zgodnie z planami, harmonogramami                       

i zasadami obowiązującymi przed okresem nauczania zdalnego. 

3. System nauczania stacjonarnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w 

naszej szkole. 

4. O przywróceniu stacjonarnego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ 

nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne. 
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5. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące przywrócenia stacjonarnego trybu 

nauki na stronie internetowej szkoły i dzienniku elektronicznym. 

6. Informacja jest również przesyłana przez wychowawców do rodziców i uczniów za 

pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja 

zostaje przekazana telefonicznie. 

7. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji od rodziców o powrocie do 

stacjonarnego trybu nauki. 

 

§ 17 

Obowiązki wychowawców po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania 

 

1. Wychowawca klasy ma obowiązek:  

1) przekazać informację rodzicom oraz uczniom o powrocie do nauczania 

stacjonarnego; 

2) przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania; 

3) przekazać uczniom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach 

bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie szkoły i zobowiązuje 

uczniów do ich przestrzegania; 

4) sporządzić informacje na temat braków i trudności, jakie powstały u poszczególnych 

uczniów podczas nauczania zdalnego i przekazać je nauczycielom prowadzącym 

zajęcia z uczniem. 

5) na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu uczniów do tradycyjnej 

formy nauczania, 

6) na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję uczniów swojej klasy 

i zebrane w tym zakresie informacje przekazywać codziennie koordynatorom 

bezpieczeństwa. 

 

§ 18 

Obowiązki pedagoga/psychologa po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania  

 

1. Po powrocie uczniów do stacjonarnej formy edukacji pedagog/psycholog monitoruje 

proces adaptacji w warunkach nauczania stacjonarnego. 

2. W bezpośrednim okresie po powrocie uczniów do szkoły pedagog/psycholog diagnozuje 

trudności adaptacyjne i podejmuje działania zaradcze.  

3. W przypadku wystąpienia trudności w tym zakresie podejmuje działania w celu ich 

rozwiązania, monitoruje ich przebieg aż do ich całkowitego rozwiązania, o czym 

informuje dyrektora szkoły. 

4. Pedagog/psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z 

harmonogramem i zasadami obowiązującymi w stacjonarnym trybie nauki. 

5. Stacjonarny harmonogram pracy pedagoga/psychologa jest dostępny w widoczny 

miejscu na stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom 

drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły. 
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§ 19 

Obowiązki nauczycieli po przywróceniu nauczania stacjonarnego 

 

1. Nauczyciel dokonują analizy materiału nauczania, jaki został zrealizowany podczas 

nauczania zdalnego i wspólnie z uczniami określają partie materiału, które wymagają 

dodatkowego powtórzenia w czasie zajęć stacjonarnych. 

2. Diagnozują indywidualne potrzeby uczniów w zakresie wsparcia w celu wyrównania 

różnic w poziomie przyswojenia wiedzy z lekcji prowadzonych on-line. 

3. Przygotowują informację o poziomie realizacji podstawy programowej dla 

poszczególnych klas w odniesieniu do swojego przedmiotu i prezentują wnioski na 

posiedzeniu rady pedagogicznej. 

 

§ 20 

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na 

terenie szkoły po przywróceniu stacjonarnego trybu nauki 

 

1. Po przywróceniu nauki stacjonarnej nauczyciele przekazują uczniom informacje na temat 

przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem 

ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; 

2. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć 

niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem. 

3. W szkole do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych 

i zagranicznych; 

4. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-

epidemiologicznych; 

5. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się 

i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, 

przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. 

 

 

 

Justyna Łukaszewicz 

dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 


