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Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 

im. J.Przybosia w Warszawie 

 

 

 
ORGANIZACJA SZKOŁY W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA 

JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU  

Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID_19 

 

 

Na podstawie: 

a. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 r., poz. 1148) 

b. Rozporządzenie MEN 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. z 2020 r., poz. 

493 z późn. zm.) 

c. Rozporządzenie MEN 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 2020 r., poz. 109) 

d. Dokumentów wewnątrzszkolnych: 

 Statut szkoły, 

 Podstawa programowa, 

 Wewnątrzszkolne zasady oceniania, 

 Program profilaktyczno-wychowawczy. 

 

 

W odniesieniu do organizacji, funkcjonowania szkoły –  

w tym przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego 

oraz oceniania i klasyfikowania uczniów – w warunkach zdalnych:  

  

W treści:  

I. Rozkład i czas zajęć edukacyjnych. 

II. Zakres zajęć specjalistycznych w tym pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom  

w czasie zdalnego funkcjonowania szkoły. 

III. Narzędzia i źródła pracy na odległość. 

IV. Proces dydaktyczny w nauczaniu zdalnym – forma online. 

V. Zasady oceniania osiągnięć ucznia w edukacji zdalnej.  

VI. Sposoby informowania ucznia i rodzica  o postępach i otrzymanych ocenach. 

 

I. Rozkład i czas zajęć edukacyjnych: 

 

1. Dyrektor szkoły może – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej – czasowo 

zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.   

2. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzona przez nauczyciela  

z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor placówki 

oświatowej może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 min.  

i nie dłuższym niż 60 minut.  

3. Tygodniowy rozkład zajęć jest dostępny dla każdego ucznia/ rodzica poprzez dziennik 

elektroniczny LIBRUS. 
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4. Godziny, metody i formy pracy uczniów o zindywidualizowanych potrzebach 

kształcenia, ścieżkach edukacyjnych wynikających z opinii, orzeczeń wydanych przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne są ustalane przez nauczyciela prowadzącego 

dane zajęcia w bezpośrednim porozumieniu z rodzicem oraz dyrektorem szkoły.  

 

II. Zakres zajęć specjalistycznych w tym pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

uczniom w czasie zdalnego funkcjonowania szkoły. 

 

1. W czasie zdalnego funkcjonowania szkoły są organizowane zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się oraz zaburzeniami 

sprawności językowych, ogólnorozwojowych i społecznych. 

2. Na  bieżąco, w zależności od indywidualnych potrzeb każdego ucznia, jest udzielana 

pomoc psychologiczno-pedagogiczna.  

3. Konsultacja rodzica ze specjalistą w sprawie funkcjonowania dziecka odbywa się  

w formie i czasie wspólnie ustalonym.  

4. Specjalista dokumentuje w określony sposób kontakty z rodzicami. 

5. Zajęcia specjalistyczne: logopeda, terapia pedagogiczna, psycholog, rehabilitacja są 

organizowane na zasadach ustalonych pomiędzy specjalistą a rodzicem dziecka.  

6. O czasie i formie zajęć specjalista ma obowiązek poinformować Dyrektora szkoły.  

7. Podczas edukacji zdalnej, właściwy specjalista wspomaga wychowawców, nauczycieli 

w diagnozowaniu uczniów pod względem jego predyspozycji psychofizycznych. 

8. Uczniowie są objęci pomocą psychologiczo-pedagogiczną polegającą na 

rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia  

i czynników środowiskowych w czasie  zdalnego funkcjonowania placówki. 

 

III. Narzędzia i źródła pracy na odległość. 

 

1. Wychowawca klasy jest zobowiązany przez dyrektora szkoły do dostarczenia  

informacji o gotowości uczniów danej klasy tzn. możliwości korzystania z Internetu 

oraz komputera przez ucznia w warunkach zdanej edukacji. W przypadku, gdy uczeń 

nie dysponuje sprzętem komputerowym z podłączeniem do Internetu, wychowawca 

niezwłocznie zgłasza problem dyrektorowi szkoły. 

Narzędzia : 

• Aplikacja Office 365. 

• e-dziennik Librus. 

• Eduelo 

• www.epodręczniki.pl 

• Kontakt telefoniczny 

 

IV. Proces dydaktyczny w nauczaniu zdalnym – forma online. 

 

1. Nauczyciele mają możliwość modyfikowania stosowanego programu nauczania  

i dostosowania go do kształcenia na odległość, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów 

wiedza i umiejętności na to pozwalają. 

2. W nauczaniu zdalnym w pierwszej kolejności należy uwzględnić treści podstawy 

programowej. 

3. Nie wszystkie zajęcia organizowane przez nauczyciela muszą mieć formę spotkań 

online, dopuszcza się również przesyłanie pakietów zadań z komentarzem, 

wskazówkami nauczyciela. 

4. Uczeń ma obowiązek  uczestniczyć w zdalnej formie nauczania. W przypadku braku 

możliwości technicznych fakt ten niezwłocznie należy zgłosić w szkole, która 

umożliwi dziecku inną formę odbycia/ zaliczenia zajęć. 

http://www.epodręczniki.pl/
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5. Zajęcia powinny mieć charakter motywujący i uwzględniający zainteresowania 

uczniów przedmiotem. 

6. Nauczyciele muzyki, plastyki, techniki – powinni zlecać prace, które nie będą zbytnio 

obciążały dzieci. Wykonywane z dostępnych w domu materiałów i sprawiające 

dzieciom przyjemność. 

7. Nauczyciele WF – powinni zachęcać uczniów do aktywności fizycznej. 

8. Dopuszczalne są nieobecności uczniów wynikające z przyczyn technicznych lub 

zdrowotnych pod warunkiem, że zostaną usprawiedliwione w ciągu dwóch tygodni 

przez rodzica poprzez e-usprawiedliwienia w dzienniku Librus. 

9. Nauczyciel będzie uwzględniał pojawiające się trudności techniczne w związku  

z kształceniem na odległość i w miarę możliwości dostosuje sposoby sprawdzenia 

wiedzy i umiejętności do indywidualnych sytuacji.  

 

V. Zasady oceniania osiągnięć ucznia w edukacji zdalnej.  

 

Oceny są wystawiane zgodnie z dotychczas obowiązującymi w szkole 

Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. 

1. Nauczyciel bierze pod uwagę w ocenianiu przede wszystkim aktywność, 

systematyczność i postępy ucznia.  

2. Za aktywny udział w lekcjach online, uczeń otrzymuje ocenę oraz ,,plusy” i ,,minusy”: 

a/ za 6 plusów – ocena celująca 

b/ za 6 minusów – ocena niedostateczna 

3. Nauczyciel wystawia uczniowi – raz w miesiącu – ocenę za aktywność wynikającą  

z jego udziału w zdalnym nauczaniu. 

4. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje 

oceną niedostateczną – bez możliwości poprawy.  

5. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że 

uczeń musi posiadać z nich ocenę punktową lub słowną. W klasach 1-3 – oceną 

opisową 

6. Brak oddania/wysłania pracy skutkuje oceną niedostateczną. Jest możliwość jej 

poprawienia w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

7. W przypadku niewłaściwego, niekulturalnego zachowania ucznia na lekcji online, 

nauczyciel ma prawo wstawić uwagę. W przypadku powtarzających się incydentów, 

sprawę zgłasza wychowawcy, rodzicom i/ lub pedagogowi szkolnemu.  

8. Wychowawcy klas są zobowiązani do koordynowania przebiegu nauczania oraz do 

pilotowania spraw wychowawczych w swoich klasach przy współpracy ze 

specjalistami oraz dyrektorem szkoły. 

 

VI.  Sposoby informowania ucznia i rodzica o postępach i otrzymanych ocenach.   

 

1. Oceny są jawne dla ucznia oraz jego rodzica. 

2. Nauczyciel na bieżąco informuje ucznia i rodzica o ocenach i postępach w nauce 

poprzez wpis do e-dziennika Librus. 

3. Oceny wynikające z samodzielnej pracy ucznia w domu, otrzymane w czasie nauki 

zdalnej, są kategorii: „nauczanie zdalne” z wagą 1. Natomiast pozostałe prace będą 

oceniane według Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. 

4. Nauczyciel, wychowawca klasy informuje rodziców wiadomością w e-dzienniku  

o postępach, ewentualnie trudnościach w opanowaniu wiedzy i umiejętności przez 

ucznia – wynikające ze specyfiki zdalnej nauki. 

 

Powyższe zalecenia będą podlegały monitorowaniu i ewentualnej modyfikacji.  

W zależności od sytuacji i potrzeb będą wydawane dodatkowe zarządzenia i dyspozycje. 


