
1 
 

Zasady kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 69 

im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

 

Formy kształcenia i wykorzystywane sposoby komunikacji zdalnej w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania klasy lub szkoły ze względu na zagrożenie COVID-19 

 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania klasy lub szkoły w Szkole 

Podstawowej nr 69 wprowadza się formę kształcenia na odległość. 

2. Podstawową platformą komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami jest dziennik 

elektroniczny LIBRUS oraz aplikacja Microsoft Teams. 

3. Wszyscy uczniowie i nauczyciele korzystają ze swoich kont w dzienniku elektronicznym 

i w pakiecie Office 365. Wszyscy użytkownicy dziennika elektronicznego Librus 

i szkolnego konta w Office 365 zobowiązani są do nieujawniania swoich danych 

dostępowych do w/w narzędzi. 

4. W przypadku konieczności wygenerowania nowego hasła: 

a. do dziennika elektronicznego należy kontaktować się z sekretariatem szkoły, pisząc 

na adres szkola69@neostrada.pl; 

b. do konta w Ms Teams należy kontaktować się z panią Joanną Dużyńską (klasy 1 - 4) 

lub panią Anną Gibałą (klasy 5 - 8), pisząc do w/w nauczycieli w dzienniku 

elektronicznym. 

5. W ramach kształcenia na odległość nauczyciele mogą: 

a. prowadzić lekcje online w aplikacji Teams; 

b. zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do samodzielnego 

wykonania przez ucznia (tzw. lekcja offline, w czasie której nauczyciel jest dostępny 

dla ucznia w aplikacji Teams); 

c. zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, 

nagraną lekcją; 

d. zamieszczać i wykorzystywać prezentacje; 

e. zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami 

edukacyjnymi. 

6. Czas zajęć prowadzonych w formie audio lub wideokonferencji nie powinien przekraczać 

60% zajęć obowiązkowych, a jednostka lekcyjna może trwać od 30 do 45 min. Pozostałe 

lekcje odbywają się zgodnie z planem poprzez wykorzystanie zakładki „zadania domowe” 

w dzienniku elektronicznym Librus.  

7. Rekomendowana liczba lekcji online:  

a. w klasach 1 – 3 – do 12 godz. lekcyjnych  tygodniowo, 

b. w klasach 4 – do 15 godz. lekcyjnych  tygodniowo, 

c. w klasach 5 i 6 – do 17 godz. lekcyjnych  tygodniowo, 

d. w klasach 7 i 8 – do 20 godz. lekcyjnych tygodniowo. 

8. Jeżeli na zdalne nauczanie przechodzi jedna lub kilka klas, zajęcia prowadzone są wg 

dotychczasowego planu z ograniczoną możliwością wideokonferencji wynikającą z liczby 

nauczycieli przebywających w tym samym czasie na kwarantannie. 
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9. Jeżeli na zdalne nauczanie przechodzi cała szkoła lub wszyscy uczniowie klas 4-8, zajęcia 

prowadzone są zgodnie z ustalonym planem pracy zdalnej zbliżonym 

do dotychczasowego planu zajęć. Plan zostanie przekazany uczniom i rodzicom przez 

wychowawców klas za pomocą dziennika Librus. 

10. W okresie zdalnego nauczania nauczyciel systematycznie zapisuje wszystkie tematy 

lekcji, zadania domowe i frekwencję uczniów w dzienniku elektronicznym 

oraz obowiązkowo wysyła tematy i zadania do lekcji offline w dzienniku Librus w 

zakładce „zadania domowe” lub w aplikacji Teams w zakładce Prace. 

11. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie obecności ucznia 

na lekcjach online oraz jego aktywności i wykonywanych przez niego zadań. 

 

Ocenianie uczniów 

 

Podczas nauczania zdalnego ocenianiu będą podlegać: 

1. Sprawdziany i kartkówki, pisane w rzeczywistym czasie zaplanowanej lekcji, 

wykonywane online lub odsyłane za pomocą załącznika do zadań domowych (plik 

tekstowy, skan lub zdjęcie). Ocena będzie wynikała z liczby uzyskanych punktów wg 

dotychczasowych kryteriów.  

2. Indywidualne odpowiedzi ustne z bieżącego materiału za pomocą komunikatora 

internetowego lub podczas lekcji online. 

3. Poprawy sprawdzianów i kartkówek poprzez indywidualne odpowiedzi ustne lub pisemne 

za pomocą komunikatora internetowego. 

4. Ćwiczenia i testy wykonywane online. 

5. Zadania domowe wykonywane pisemnie i odsyłane w wyznaczonym terminie za pomocą 

załącznika do zadań domowych (plik tekstowy, skan lub zdjęcie). 

6. Prace wykonywane metodą projektu – grupowe lub indywidualne.  

7. Zadania dodatkowe dla chętnych uczniów. 

8. Aktywny i systematyczny udział w zdalnych lekcjach. 

9. Frekwencja uczniów na lekcjach online będzie miała wpływ na ocenę zachowania ucznia, 

z wyłączeniem sytuacji, gdy uczeń nie może uczestniczyć w tych lekcjach 

z usprawiedliwionych przyczyn. 

 

Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie współpracy z uczniami 

i rodzicami 

 

Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje dyrektor szkoły. 

1. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości  wysyłanych 

przez dyrektora poprzez e-dziennik. 

2. Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może 

zostać wezwany przez dyrektora do szkoły. 

3. Nauczyciel może nauczać zdalnie ze swojego domu z wykorzystaniem własnego sprzętu 

przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa danych osobowych. 

4. W przypadku braku możliwości kształcenia na odległość z własnego domu, nauczyciel 

wykonuje swoje obowiązki na terenie szkoły z wykorzystaniem szkolnego sprzętu. 
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5. Posiedzenia rady pedagogicznej są przeprowadzane w formie audio lub wideokonferencji 

prowadzonej w aplikacji Teams w zespole Grono pedagogiczne.  

6. Obecność członka rady pedagogicznej potwierdzana jest przez fakt zalogowania się 

lub potwierdzenia odczytania przesyłanych informacji. 

7. Wychowawca koordynuje pracą klasy, utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami 

ze swojej klasy.  

8. Dyrektor szkoły wskazuje przydział dodatkowych zadań dla nauczycieli biblioteki, 

świetlicy i specjalistów szkolnych i nauczycieli wspomagających. 

 

Organizacja pracy zdalnej poszczególnych grup nauczycieli 

1. Nauczyciele przedmiotów i edukacji wczesnoszkolnej są dostępni dla ucznia w godzinach 

swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć, uwzględniając przerwy między 

poszczególnymi jednostkami lekcyjnymi.  

2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele przedmiotów planują swoje zajęcia 

z uczniami dostosowując sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, 

w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

z zachowaniem zasad: 

a. równomiernego obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

b. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

c. z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania 

intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,  

d. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  

e. uwzględnieniem ograniczeń wynikających z dysfunkcji i ze specyfiki zajęć. 

3. Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych pomocą 

pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni PPP. 

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach zajęć rewalidacyjnych ustalają z uczniem 

i jego rodzicami godziny, w czasie których będą prowadzili zajęcia, rozmowy, udzielali 

konsultacji z wykorzystaniem np. czatu lub dziennika elektronicznego. 

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia korekcyjno–kompensacyjne są dostępni dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy. Prowadzą zajęcia, rozmowy, udzielają 

konsultacji z wykorzystaniem aplikacji TEAMS, dziennika elektronicznego 

lub służbowego telefonu. 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia logopedyczne są dostępni dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli w godzinach swojej pracy. Prowadzą zajęcia, rozmowy, udzielają konsultacji 

z wykorzystaniem aplikacji TEAMS, dziennika elektronicznego lub służbowego telefonu. 

7. Pozostali specjaliści (psycholodzy i pedagodzy) są dostępni dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli w godzinach swojej pracy z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej. Udzielają konsultacji z wykorzystaniem aplikacji TEAMS, dziennika 

elektronicznego lub służbowego telefonu.  Prowadzą wsparcie indywidualne.  

8. Nauczyciele biblioteki, po zakończeniu trwającego obecnie scontrum zbiorów 

bibliotecznych, są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy z wykorzystaniem 

aplikacji TEAMS, dziennika elektronicznego. Ich zadania to: 
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a. udostępnianie zasobów biblioteki on-line,  

b. udzielanie wsparcia uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych przez 

nauczycieli, szczególnie w zakresie wskazywania literatury przedmiotu w formie 

elektronicznej, 

c. publikacja raz w tygodniu recenzji ciekawej książki jako zachęta do jej przeczytania. 

9. Nauczyciele świetlicy są dostępni dla uczniów i rodziców za pomocą aplikacji TEAMS, 

dziennika elektronicznego lub służbowego telefonu w godzinach swojej pracy. Prowadzą 

konsultacje i wsparcie w zakresie rozpowszechniania ciekawych zabaw i gier 

do wykorzystania w czasie przedłużającego się pobytu dzieci w domu. Przygotowują 

konkursy dla dzieci.  

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców 

1. Rodzice/ prawni opiekunowie wspomagają swoje dzieci w nauce zdalnej przez czuwanie 

nad prawidłowością odrabiania prac domowych, wykonywania zadań przez dzieci, 

kontakty z nauczycielami. 

2. Rodzic / prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie 

pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia 

w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań 

domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.).  

3. Rodzice uczniów klas IV -VIII czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu 

i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym 

przez nauczyciela. 

4. Rodzice dzieci klas I –III pozostają w kontakcie z nauczycielem wychowawcą, pomagają 

odczytywać dzieciom treści i zadania przesyłane przez nauczyciela, wspomagają 

w utrwalaniu wiedzy, pozyskiwaniu nowych wiadomości z wykorzystaniem 

proponowanych przez nauczyciela pomocy i źródeł. Pomagają dziecku przesłać 

do nauczyciela wykonane przez dziecko zadania na wskazany adres komunikacji 

elektronicznej. 

5. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych 

przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym LIBRUS. 

6. Harmonogram pracy specjalistów zostanie przekazany rodzicom i dzieciom przez dziennik 

elektroniczny. 

7. Opracowany zostanie tygodniowy harmonogram konsultacji nauczycieli z rodzicami 

uczniów. Harmonogram zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły w zakładce 

Dokumenty. 

8. Spotkania/zebrania wychowawców z rodzicami odbywają się w formie zdalnej za pomocą 

aplikacji Teams z wykorzystaniem szkolnych kont uczniów.   


