
Zarządzenie nr  1/2021/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 171 

im. Stanisława Staszica  

w Warszawie   

z dnia 1 września 2021r. 

 

w sprawie wprowadzenia Strategii funkcjonowania w czasie obecnym i na wypadek 

wystąpienia pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 171 im. Stanisława 

Staszica w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 

 

Na podstawie: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082), 

 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327), 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021.561), 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 

tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2020 poz. 1385) (dla 

przedszkoli), 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 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. 2020 poz. 1394), 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Od 1 września 2021 do odwołania, w związku z funkcjonowaniem szkoły w reżimie sanitarnym, 

wprowadza się Strategię funkcjonowania w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia 

pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 171 im. Stanisława Staszica w Warszawie  

w roku szkolnym 2021/2022 obowiązującą w czasie zajęć realizowanych w bezpośrednim 

kontakcie dziecka/ucznia/ z osobą prowadzącą zajęcia. 

2. Strategia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Strategia obowiązuje wszystkich pracowników szkoły. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku. 

 

 

 

Dyrektor Szkoły 

    /---/ 

Krzysztof Rek 



Strategia funkcjonowania w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia  

pandemii COVID-19 

w Szkole Podstawowej nr 171 

im. Stanisława Staszica w Warszawie 

w roku szkolnym 2021/2022 

Na podstawie przepisów: 

 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082), 

 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1386), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 

tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2020 poz. 1385) (dla 

przedszkoli), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 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. 2020 poz. 1394), 

 Statutu Szkoły Podstawowej nr 171 im. Stanisława Staszica w Warszawie 

 

oraz analizy danych dotyczących aktualnego stanu epidemicznego dyrektor szkoły ustala zasady 

funkcjonowania placówki oświatowej oraz podejmuje decyzję o hybrydowym lub zdalnym trybie 

nauki. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zawarto poniżej. 

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich 

pracowników szkoły, w roku szkolnym 2021/2022 wprowadza się szczegółowe rozwiązania 

organizacyjne, które pozwolą natychmiast działać w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa 

zachorowań na COVID-19 oraz pozwolą na sprawne dostosowanie sposobu nauki do aktualnej 

sytuacji epidemicznej z jednoczesnym zachowaniem ciągłości funkcjonowania szkoły. 

  

Dyrektor ze względu na sytuację, 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.  

Dyrektor o podjętej decyzji informuje w stosownym zarządzeniu. 

 

Część A. Organizacja zajęć w szkole w trybie stacjonarnym. 

I. Zasady ogólne. 

1. Dyrektor szkoły opracował wewnętrzny regulamin i procedury funkcjonowania szkoły w czasie 

epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych 

wytycznych oraz aktualne przepisy prawa. 

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji (w warunkach 



domowych). O zaistniałej sytuacji chorobowej rodzic jest zobowiązany poinformować szkołę. 

3. Uczniowie są przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie  

z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania  

w przestrzeni publicznej. 

4. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły. 

5. Rodzice najmłodszych uczniów przyprowadzają dzieci na 10 min. przed planowym 

rozpoczęciem zajęć (nie dot. dzieci świetlicowych i samodzielnie przychodzących do szkoły), 

uczniowie samodzielnie wchodzą do szatni, gdzie przebywają pod opieką pracownika szkoły. 

6. Rodzice oczekują po zajęciach na dzieci przed szkołą 5 min. przed planowanym wyjściem (nie 

dotyczy uczniów samodzielnie wracających do domu). 

7. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. 

8. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

tylko w wyjątkowych sytuacjach, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

9. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. Szkoła prowadzi rejestr osób wchodzących do 

szkoły. 

10. Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, 

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

11. Szkoła posiada termometr bezdotykowy (co najmniej 1 termometr dla szkoły), który jest 

dezynfekowany po każdym użyciu. 

12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (w tym w szczególności gorączkę, kaszel) należy odizolować ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób  

i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(własny środek transportu). 

13. Szkoła zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwia zachowanie 

dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych 

i ogranicza gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów 

z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej 

zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

14. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa 

i ust. 

15. Uczeń posiada własne zabezpieczenie ust i nosa (maseczka), którego używa podczas 

przebywania w częściach wspólnych szkoły. Dopuszcza się zasłanianie przez ucznia ust i nosa 

podczas lekcji. 

16. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać  

lub dezynfekować, są usunięte lub jest uniemożliwiony do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 



skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, szufladzie. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

18. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub 

dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

19. Sale oraz części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, 

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

20. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych 

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

21. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu w czasie 

przerw do odwołania takiej formy przez dyrektora szkoły. 

22. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, są ograniczane ćwiczenia i gry kontaktowe. 

23. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

24. Szkoła zapewnia bezpieczne korzystanie z szatni. 

25. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w  innych salach 

dydaktycznych. Zasady bezpieczeństwa i funkcjonowania świetlicy znajdują się w regulaminie 

świetlicy. 

26. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty  

z uczniami oraz nauczycielami. 

27. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniające konieczny 

okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach są 

zawarte w regulaminie biblioteki. 

28. W szkole upowszechnione są zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej  

oraz godziny jego pracy, uwzględniające wymagania określone w przepisach prawa  

oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

29. Wobec osób, które nie stosują się do zasad reżimu sanitarnego, będą wyciągane konsekwencje. 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni. 

1. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 

stacji sanitarno- epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i  służb medycznych. 

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek 

dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nosa  

oraz nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 

skorzystaniu z toalety. 

4. Codzienne prace porządkowe na terenie szkoły są monitorowane, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, pomieszczeń sanitarno- higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i  powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 

włączników. 

5. Podczas dezynfekcji, są ściśle przestrzegane zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu 

środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego 



mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

7. Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

8. Na terenie szkoły znajdują się pojemniki do wyrzucania zużytych maseczek i rękawiczek. 

 

III. Gastronomia. 

1. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających 

prawidłowe warunki sanitarno- higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Posiłki 

wydawane są zmianowo lub w miarę możliwości - spożywane przy stolikach z rówieśnikami  

z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków blaty stołów i poręcze krzeseł są czyszczone 

po każdej grupie. 

2. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 

min. 60°C lub się je wyparza. 

3. Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki. 

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych, sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych. 

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia  

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie  

w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę 

możliwości praca zdalna). 

3. W szkole funkcjonuje pomieszczenie (m.in. wyposażon w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania 

objawów chorobowych. 

4. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów   

choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

Pracownik o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje dyrektora szkoły. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych powinien on zgłosić to dyrektorowi szkoły a następnie skontaktować 

się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)  

oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

8. Należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

9. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

Część B. Organizacja zajęć w szkole w trybie zdalnym. 

I. W czasie nauczania zdalnego: 

1. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość odbywają się zgodnie z obowiązującym planem zajęć.  

2. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut. 

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty może dopuścić prowadzenie 

tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut. 

4. Wszystkie zajęcia odbywają się z wykorzystaniem platformy edukacyjnej MS Teams i dziennika 

elektronicznego Librus.  

5. Ocenianie odbywa się zgodnie z § 56.a Statutu Szkoły dotyczącym organizacji nauczania 

zdalnego.  

6. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych, wychowania fizycznego i przedmiotów 

artystycznych mogą łączyć lekcje w bloki do 2 godzin zajęć (60/90 minut). Zajęcia wychowania 

fizycznego i przedmiotów artystycznych mogą być realizowane w formie projektów i zadań do 

samodzielnego wykonania przez ucznia poza czasem trwania zajęć on-line. 

7. Zlecając uczniom materiał czy zadania do realizacji oraz monitorując i rozliczając uczniów z ich 

wykonania, nauczyciele biorą pod uwagę możliwości uczniów, ale też ich warunki domowe 

(wielodzietność, dostęp do komputera, Internetu, pracę zdalną rodziców uczniów). 

 

II. Nauczyciel przedmiotu/edukacji wczesnoszkolnej. 

1. Jest zobowiązany do codziennego logowania się w Librusie i przesyłania uczniom i rodzicom, 

zgodnie z planowymi lekcjami materiałów i zadań do pracy do godziny 15.00. 

2. Zgodnie z planem wpisuje kolejne tematy z programu nauczania. 

3. Sprawdza i zaznacza zgodnie z opisem administratora e-dziennika frekwencję uczniów – 

za obecność uznajemy odebranie/odczytanie wiadomości i zadań do wykonania przez 

ucznia/rodzica, sprawdzonej następnego dnia rano. 

4. Zobowiązany jest do informowania uczniów i ich rodziców o ocenach i postępach ucznia.  

5. Kontaktuje się z uczniami /rodzicami za pomocą dziennika Librus oraz platformy MS Teams. 

 

III. Nauczyciel wychowawca. 

1. Kontaktuje się z uczniami/rodzicami za pomocą dziennika Librus oraz platformy MS Teams.. 

2. Reaguje na wiadomości od nich, informując dyrektora o tym co uzna za istotne. 

3. Kontroluje realizowanie obowiązku szkolnego monitorując frekwencję swoich wychowanków. 

4. Rozwiązuje sprawy klasowe i problemy bieżące wychowanków zgłoszone przez rodziców 

uczniów. 

 

IV. Nauczyciel specjalista (terapia pedagogiczna, logopeda).  

Pracuje zgodnie ze swoim planem zajęć indywidualnych/grupowych 

1. Prowadzi zajęcia stacjonarne lub zdalne. 

2. Dokumentuje swoją pracę w dzienniku lekcyjnym/Librusie. 

 

V. Nauczyciel specjalista (pedagog, psycholog). 

1. Współpracuje z nauczycielami i wychowawcami, wspiera ich i pomaga w rozwiązywaniu 

pojawiających się problemów. 

2. Loguje się codziennie w e-dzienniku. 



3. Wpisuje w godzinach swojej pracy tematy zgodne z planem swojej pracy: konsultacje i inne 

działania wynikające z obowiązków służbowych. 

 

VI. Nauczyciele wspomagający. 

1. Pracują zgodnie ze swoim planem zajęć. 

2. Pracę z uczniami dokumentują zapisem w dzienniku, temat zajęć zgodny z rozkładem zajęć 

klasowych (dostosowanie kart, kontakt mailowy z rodzicem, wspieranie rodzica, współpraca  

z nauczycielem). 

 

VII. Nauczyciele wychowawcy świetlicy. 

1. W zależności od potrzeb wykonują pracę stacjonarnie sprawując opiekę nad uczniami jej 

wymagającymi lub zdalnie. 

2. Prowadzą dziennik, zgodnie z rozkładem swoich godzin pracy, w którym zapisują realizowane 

tematy. 

3. Codziennie logują się do e-dziennika w celu odbierania wiadomości od dyrektora, rodziców, 

koleżanek i kolegów nauczycieli. 

4. Przygotowują zadania i zajęcia dla uczniów w czasie wolnym od nauki, które zamieszczają na 

platformie edukacyjnej MS Teams w zakładce Świetlica, z możliwością pobrania przez rodziców 

uczniów. 

 

VIII. Nauczyciele wychowania przedszkolnego. 

1. Logują się codziennie do e-dziennika w celu sprawdzania wiadomości od rodziców uczniów  

i odpisania na nie. 

2. Dokumentują swoją pracę aktywnością na platformie MS Teams, gdzie zapisują kolejne tematy 

z podstawy programowej oraz wpisują, co przesłane zostało do rodziców do pracy z dzieckiem  

w domu. 

 

IX. Nauczyciel biblioteki. 

1. Nauczyciel realizuje zadania zgodnie z planem pracy biblioteki, udostępnia materiały: książki, 

słuchowiska, filmy i inne zasoby uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły; prowadzi zajęcia 

biblioteczne na platformie edukacyjnej zgodnie z przyjętym planem pracy. 

2. Zlecając uczniom materiał czy zadania do realizacji oraz monitorowanie i rozliczanie z jej 

wykonania, nauczyciele prowadząc zdalne nauczanie mogą korzystać z różnych komunikatorów 

biorą pod uwagę możliwości uczniów, ale też ich warunki domowe (wielodzietność, dostęp do 

komputera, Internetu, pracę zdalną rodziców uczniów). 

 

X. Monitorowanie, sprawdzanie i ocenianie uczniów. 

W zależności od przedmiotu, każdy nauczyciel będzie monitorował zdobytą wiedzę, wykonanie 

poleceń i zadań przez uczniów poprzez: 

1. Analizę systematyczności obecności i aktywności ucznia na zajęciach on-line  

oraz systematyczności odsyłania rozwiązanych zadań. 

2. Analizę terminowości przysłania prac do sprawdzenia. 

3. Ocenianie stopnia realizacji przesłanych do wykonania zadań. 

4. Zdjęcia zeszytów, zeszytów ćwiczeń, prace pisemne, karty pracy, projekty ulotek, plakaty, 

prezentacje multimedialne, prace plastyczne i inne ustalone przez nauczyciela przedmiotu. 

5. Sprawdzanie poprawności otrzymanych zadań i odesłanie informacji zwrotnej: Librus, e-maile, 

inne. 

 



XI. Uczeń (przy wsparciu rodzica): 

1. Codziennie (w miarę możliwości) loguje się zgodnie z planem lekcji na dany dzień 

na platformie edukacyjnej MS Teams, uczestniczy w zajęciach on-line, odczytuje otrzymane 

wiadomości. 

2. Wykonuje, zgodnie ze wskazówkami nauczyciela zadania, karty pracy, pracę z podręcznikiem, 

ćwiczeniem. 

3. Zgłasza nauczycielowi czy wychowawcy problemy czy przeszkody w nauce bądź bariery 

techniczne w komunikowaniu się. 

 

XII. Uczniowie, którzy nie realizują obowiązku szkolnego w zdalnym nauczaniu. 

Do obowiązku nauczyciela wychowawcy należy monitorowanie frekwencji i realizowania 

obowiązku szkolnego przez ucznia. W przypadku nieodbierania wiadomości i braku jakiejkolwiek 

komunikacji z uczniem i jego rodzicem wychowawca kontaktuje się z rodzicem telefonicznie  

i wyjaśnia przyczynę braku komunikacji. W przypadku choroby ucznia rodzic, tak jak do tej pory, 

usprawiedliwia jego niedyspozycję poprzez e-dziennik. 

 

Część C. Organizacja zajęć w szkole w trybie hybrydowym. 

1. Praca w systemie hybrydowym polega na dokonaniu podziału klas na uczęszczające do szkoły 

w trybie stacjonarnym oraz realizujących edukację w trybie zdalnym. Wszyscy uczniowie 

uczestniczą w lekcjach (zarówno stacjonarnie jak i zdalnie) zgodnie z obowiązującym planem 

lekcji. 

2. Uczniów odbywających lekcje stacjonarne obowiązują zasady przedstawione powyżej, w części 

A. Organizacja zajęć w trybie stacjonarnym. Dotyczy to także rodziców i pracowników szkoły. 

3. Uczniowie realizujący edukację w trybie zdalnym, stosują się do zasad opisanych w Części B. 

Organizacja zajęć w trybie zdalnym. Dotyczy to także rodziców i nauczycieli. 

4. Uczniowie klas 1-2-3, klasy 8 oraz oddziałów przedszkolnych realizują, jeśli to możliwe, 

wyłącznie zajęcia w trybie stacjonarnym. 

5. Uczniowie klas 4-5-6-7 są podzieleni na dwie grupy: grupę A i grupę B. 

6. Grupę A stanowią następujące klasy: 4a, 4c, 5a, 6a, 7a. 

7. Grupę B stanowią następujące klasy: 4b, 5b, 6b, 7b, 7c. 

8. Grupy pracują wymiennie tzn. podczas gdy grupa A realizuje zajęcia stacjonarne, grupa B 

pracuje zdalnie. Po tygodniu następuje zamiana grup. 

 

 

 

Dyrektor szkoły 

         /---/ 

Krzysztof Rek 


